WZÓR UMOWY NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Umowa nr ……………………………
zawarta w dniu …………………………….. r. w …………………………………………………………..…..,
pomiędzy:
2LIFE sp. z o.o.., 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 92, lok. 3A, wpisanym do rejestru przedsiębiorców
w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000409513, NIP 7962958833, Regon 145984283, reprezentowanym przez:
Piotra Kwaśniewskiego
uprawnionego do reprezentacji zgodnie z odpisem z KRS, zwanym w dalszej części umowy
„Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………..
z
siedzibą
w
…………………………………………………,
ul.
…………………………………………………………
,
NIP/PESEL:
………………………………….……………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”.
§1
Informacje ogólne
Wykonawca został wybrany w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego na podstawie
zapytania ofertowego nr 1/2019/POIR z dnia 24.06.2019r., którego przedmiotem jest zlecenia
wykonania prac badawczo rozwojowych celem opracowania receptur i technologii wytwarzania
innowacyjnych, bezpiecznych w stosowaniu kosmetyków typu „Zero Waste”. Postępowanie
prowadzone jest w ramach ogłoszenia o konkursie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności B+R+I Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.2 Bony
na innowacje dla MŚP – etap I usługowy

§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zlecenie wykonania prac badawczo rozwojowych celem
opracowania receptur i technologii wytwarzania innowacyjnych, bezpiecznych w stosowaniu
kosmetyków typu „Zero Waste”, zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Wykonanie umowy nastąpi w terminie do ………………………………. Wykonanie umowy zostanie
podzielone na zadania zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
3. Kierownikiem prac będzie .......................

§3
Cena i warunki płatności
1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w §2 wynosi ………… zł (słownie
złotych: .............. zł 00/….. + podatek VAT 23%). Wartość wynagrodzenia brutto wynosi
................,00 zł (słownie złotych: ...............zł 00/100).
2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu
umowy w kwocie 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w ust.1, w terminie 5 dni od dnia
podpisania
umowy
lub
wystawienia
faktury
proforma
(nr
konta
Wykonawcy:
………………………………………………………………………….). W przypadku braku zapłaty
zaliczki Wykonawca ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
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3. Zapłata pełnej kwoty wynagrodzenia przez Zamawiającego (pomniejszonego o zapłaconą zaliczkę)
nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy (potwierdzającego prawidłowe
wykonanie umowy), przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, nie później niż w
terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury
4. Otrzymanie negatywnego wyniku prac wykonanych zgodnie z umową nie stanowi podstawy
odpowiedzialności Wykonawcy i nie zwalnia Zamawiającego od obowiązku uiszczenia
wynagrodzenia do dnia, w którym Wykonawca stwierdził fakt niemożności uzyskania pozytywnego
wyniku pracy i zawiadomił o tym Zamawiającego i przerwał pracę.
§4
Poufność
1. Strony umowy zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji w których
posiadanie wejdą w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy, w szczególności tych, które
stanowią tajemnicę stron w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz.U. 2018.419 t.j. z późn. zm.).
2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa o której mowa w ust.1, rozumie się informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, które zostały pozyskane w związku z realizacją umowy a które jako całość lub w
szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle
zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony
do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności,
działania w celu utrzymania ich w poufności.
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§5
Prawa własności intelektualnej
Strony oświadczają, że autorskie prawa majątkowe, które powstaną wskutek ich współpracy będą
stanowić wspólne prawo umawiających się Stron i przysługiwać im jako współtwórcom w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018.
1191 t.j. z późn.zm., dalej „prawo autorskie”).
W przypadku wskazanym w ust.1, Strony określą w odrębnej umowie w szczególności zasady
udzielania licencji i podziału dochodów z tego tytułu w zakresie wspólnych majątkowych praw
autorskich.
Zasady określone w ust. 1-2, mają odpowiednie zastosowanie do praw własności przemysłowej.
Każdej ze Stron przysługują wyłączne prawa autorskie oraz wyłączne prawa własności
przemysłowej w zakresie tych praw, które są wynikiem jej samodzielnej pracy (tj. bez
udokumentowanego udziału drugiej Strony) lub które powstały przed zawarciem niniejszej umowy.

§6
Przeniesienie praw i naruszenie umowy
1. Żadna ze stron niniejszej Umowy nie ma prawa przeniesienia swoich praw i obowiązków z niej
wynikających na stronę trzecią, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony
2. Naruszenie postanowień niniejszej umowy powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą Strony
naruszającej, obejmującą także utracone korzyści drugiej Strony.
§7
Zmiana umowy i jej wypowiedzenie
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści
umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą być dokonywane:
a) w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy,
b) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do niniejszej umowy,
c) w przypadku wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian, niezbędnych do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy,
d) w przypadku wystąpienia siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grążącego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach,
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e) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany dostarczanego przedmiotu umowy
lub innych okoliczności których żadna ze stron nie mogła przewidzieć,
f) w zakresie terminu realizacji, o ile zmiana terminu realizacji wyniknie z przyczyn których strony
nie mogły wcześniej przewidzieć, a przyczyny te będą niezależne od stron,
g) w zakresie sposobu płatności, o ile zmiana sposobu płatności wyniknie z przyczyn których
strony nie mogły wcześniej przewidzieć, a przyczyny te będą niezależne od stron, bądź będzie
miała wpływ na przyspieszenie realizacji przedmiotu zamówienia lub dostawę o lepszych
parametrach lub niższej cenie.
3. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie w drodze porozumienia stron lub w przypadkach
wskazanych w Kodeksie Cywilnym.
§8
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz prawa autorskiego.
2. Strony zobowiązują się do rozstrzygania wszelkich sporów, wynikłych w toku realizacji niniejszej
Umowy, na drodze negocjacji. Gdyby strony nie doszły do porozumienia, spór będzie rozstrzygany
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Wykonawcy.
3. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach jednakowej treści, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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