Załącznik nr 4 – Wzór umowy
UMOWA
z dnia ………………… 2020 roku

zawarta we Wrocławiu, w dniu ……………2020 r. pomiędzy:
ALPHAMOON Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Grabarskiej 1, 50-079 Wrocław, wpisaną
pod numerem KRS 0000621513 do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 894-307-95-68,
REGON 364634116 zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
- Adama Gonczarek – Wiceprezesa Zarządu
- Pawła Świątka – Wiceprezesa Zarządu
a
………………………….. z siedzibą w …………………. przy ulicy…………….., (kod: ………………….), wpisaną pod
numerem KRS ………………… do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
……………………., NIP……………………., REGON…………. zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
………………………………………………..
Łącznie zwani dalej „Stronami”
Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie
zasady konkurencyjności, zapytanie ofertowe z dnia ………………2020 r. zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku
z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3. Wsparcie
promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty
Technologiczne”

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do …………………………………….
2. Przedmiot umowy jest zgodny z zapisami Zapytania ofertowego z dnia ………………2020 r. oraz
przesłanej przez Wykonawcę oferty z dnia ……………….2020r.

1. Zamówienie zostanie
…………………………….

§2
Termin realizacji zamówienia
zrealizowane od dnia podpisania

§3
Płatność oraz warunki płatności
1. Cena za opisany w § 1 umowy przedmiot umowy wynosi łącznie:
● ……………………………. zł brutto (słownie złotych: …………………….),
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niniejszej

umowy

do

● ……………………………. Zł netto (słownie złotych: ……………………..)
2. Zamawiający wykona płatność na rzecz Wykonawcy w jednej transzy, płatna w terminie 14 dni
od daty wystawienia faktury końcowej (VAT), po wykonaniu zamówienia. Podstawą do zapłaty
jest wykonanie przedmiotu zamówienia zakończonego podpisaniem protokołu zdawczoodbiorczego.
3. Zapłata przez Zamawiającego kwoty z § 3 pkt 1 umowy nastąpi przelewem na rachunek
bankowy wskazane na fakturze VAT Wykonawcy.
4. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Koszty związane z wykonaniem umowy będą pokrywane przez Wykonawcę.
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§4
Zmiany umowy
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację
przedmiotu umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania
umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
i Wykonawcy.
Poniżej wskazano warunki przedłużenia terminu realizacji zamówienia:
a. Zmiany terminu wykonania umowy z przyczyn innych niż zawinione przez Wykonawcę,
z powodu 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 grożącego powstaniem szkody
w znacznych rozmiarach – w takim przypadku termin wykonania zamówienia zostanie
przedłużony o czas równy okresowi od dnia zaistnienia do dnia ustania przyczyny;
b. Zmiany terminu wykonania umowy z powodu działań osób trzecich
uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy
którejkolwiek ze stron zostanie zawarty aneks do umowy przedłużający termin
wykonania umowy o czas równy okresowi, w którym wykonywanie prac nie było
możliwe;
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory wynikłe w związku z umową Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego właściwego miejscowo ze względu na położenie siedziby Zamawiającego.
§5
Rozwiązanie umowy
Niniejsza umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą obydwu stron.
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku naruszenia
przez Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z niniejszej umowy lub załączników
oraz nie usunięcia naruszenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku rażącego
naruszenia przez Zamawiającego obowiązku wynikającego z treści umowy lub z treści
załączników oraz nieusunięcia tego naruszenia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
Zamawiający może odstąpić od umowy:
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a) Dopuszcza się rozwiązanie umowy w przypadku rezygnacji Zamawiającego z realizacji
projektu realizowanego w ramach Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”,
b) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej niewykonanie umowy;
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
c) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.
d) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł
spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej
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§6
Poufność. Dane osobowe.
Strony oświadczają, iż są świadome, że przy okazji lub w związku z wykonywaniem przez
Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy Wykonawca może uzyskać dostęp do
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstw Zamawiającego, innych klientów lub
współpracowników Stron lub członków ich grup kapitałowych, w szczególności do informacji
technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub innych informacji posiadających wartość
gospodarczą, których ujawnienie mogłoby narazić jakikolwiek prawnie chroniony interes Stron,
klientów lub współpracowników Stron lub członków ich grup kapitałowych, bez względu na formę
tych informacji lub sposób ich przekazania (Informacje Poufne).
Strony mają obowiązek zachowania najwyższej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego
charakteru wykonywanej działalności wynikający z art. 355 § 2 kodeksu cywilnego, celem
zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, w szczególności mają obowiązek zapewnienia
bezpieczeństwa nośnikom tych informacji, oraz zapobieżenia dostępowi do tych nośników osobom
niepowołanym.Za osoby niepowołane uważa się wszelkie osoby za wyjątkiem pracowników
Zamawiającego, pracowników Wykonawcy, oraz osób, którym Wykonawca powierza lub z których
pomocą wykonuje usługę.
Strony zobowiązują się udostępniać Informacje Poufne, wyłącznie tym pracownikom lub
współpracownikom i wyłącznie w takim w zakresie, jak jest to konieczne dla wykonania zobowiązań
wynikających z Umowy. Strony zobowiązują się do zaznajomienia pracowników oraz osób, którym
powierzają lub z których pomocą wykonują usługi, z obowiązkiem poufności wynikającym z
niniejszej umowy oraz do zobowiązania ich do zachowania w tajemnicy uzyskanych informacji.
Strony odpowiadają za działania lub zaniechania swoich pracowników, jak i wszystkich osób, którym
powierzają lub z których pomocą wykonuje usługi, jak za swoje własne działania i zaniechania.
Strony zobowiązują się nie wykorzystywać Informacji Poufnych w zakresie wykraczającym poza
zakres konieczny dla wykonania niniejszej Umowy.
Obowiązek poufności ustanowiony niniejszym paragrafem obowiązuje w trakcie trwania niniejszej
Umowy oraz w czasie 12 miesięcy po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od niej.
Po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od niniejszej Umowy, Strony niezwłocznie przekażą
sobie nośniki oraz wszelkie kopie nośników Informacji poufnych, albo zniszczą te nośniki oraz kopie
w sposób uniemożliwiający odzyskanie tych informacji, z uwzględnieniem dostępnej aktualnej
wiedzy technicznej w tym zakresie.
Nie są objęte obowiązkiem poufności te informacje, które:
(b) są powszechnie znane,
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(c) są znane Wykonawcy w wyniku powzięcia tych informacji inaczej niż w związku lub przy okazji
wykonywania usług, zgodnie z prawem, od osób trzecich, które posiadają te informacje
zgodnie z prawem, i w stosunku do których to informacji Wykonawca nie został zobowiązany
do poufności przez osoby, od których je uzyskał,
(d) informacje znajdujące się w posiadaniu Strony przed ich udostępnieniem przez drugą Stronę,
o ile zostały uzyskane w sposób zgodny z prawem,
(e) informacje opracowane przez Strony niezależnie, bez wykorzystania Informacji Poufnej; w
przypadku wątpliwości co do pochodzenia źródeł, na podstawie których jedna Strona
opracowała informacje niezależnie, na żądanie drugiej Strony Strona pierwsza wykaże, że nie
wykorzystała do niezależnego opracowania Informacji Poufnych.
8. Nie stanowi naruszenia obowiązku poufności w rozumieniu niniejszej umowy ujawnienie
Informacji Poufnych podmiotom lub organom uprawnionym do pozyskania tych informacji na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Strony są jednak zobowiązane do
uprzedniego poinformowania drugiej Strony o fakcie otrzymania żądania ujawnienia tych
informacji.
9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług przestrzegając regulacji wewnętrznych
obowiązujących w przedsiębiorstwie Zamawiającego w szczególności regulacji dotyczących
dostępu personelu Wykonawcy do budynków, pomieszczeń oraz infrastruktury informatycznej
Zamawiającego, zasad dostępu do ochrony informacji oraz zasad BHP, a także z uwzględnieniem
zapisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
10. Strony wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swoich wizerunków do podejmowanych
działań o charakterze marketingowym oraz w zakresie PR. W szczególności Wykonawca wyraża
zgodę na zamieszczenie swojego wizerunku na stronie internetowej Zamawiającego, a
Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenie przez Wykonawcę informacji o współpracy między
Stronami w życiorysie Wykonawcy, jego portfolio oraz mediach społecznościowych. Treść
informacji marketingowych będzie uzgadniana między Stronami.
§7
Prawa Autorskie
1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia z tytułu wykonania usług będących przedmiotem niniejszej
Umowy, sprzeda Zamawiającemu całość autorskich praw majątkowych do rezultatów prac
wykonanych przez Wykonawcę w ramach świadczonych na rzecz Zamawiającego usług,
stanowiących utwory w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).
2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o którym mowa w pkt 1 nastąpi:
a. w odniesieniu do programów komputerowych - na polach eksploatacji obejmujących:
i.
trwałe i czasowe zwielokrotnienie programów komputerowych w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
ii.
tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu i jakiekolwiek inne zmiany w programach
komputerowych,
iii.
rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem, programów komputerowych lub ich
kopii.
b. w odniesieniu do innych utworów - na polach eksploatacji obejmujących:
i.
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy
dokumentacji technicznej i użytkowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
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w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dany utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
iii.
w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w ppkt (ii) - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie dokumentacji technicznej i użytkowej w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Wykonawca, w ramach wynagrodzenia z tytułu wykonania usług będących przedmiotem niniejszej
Umowy, sprzeda Zamawiającemu wszelkie prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego do rezultatów prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach świadczonych na rzecz
Zamawiającego usług, stanowiących utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.
Przeniesienie autorskich majątkowych praw do rezultatów prac wykonanych przez Wykonawcę w
ramach świadczonych na rzecz Zamawiającego usług nastąpi każdorazowo z chwilą odbioru
rezultatów, potwierdzonego podpisaniem odpowiedniego protokołu zdawczo-odbiorczego i
zapłatą faktury dotyczącej świadczonych usług, w ramach których powstały odbierane rezultaty.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich
do rezultatów prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach świadczonych na rzecz
Zamawiającego usług nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego, jego
następców prawnych i ich licencjobiorców.
Wykonawca zapewnia, że zbywane prawa opisane w pkt 1 i 2 nie będą w chwili zbycia obciążone
prawami osób trzecich, w szczególności, że Wykonawca nie zobowiązał się do przeniesienia tych
praw w całości lub części na osobę trzecią.
W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie uzasadnionych roszczeń opartych na zarzucie, że
korzystanie z rezultatów prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach świadczonych na rzecz
Zamawiającego usług, jego następców prawnych i ich licencjobiorców narusza prawa własności
intelektualnej przysługujące tym osobom, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takich
roszczeniach. W przypadku, gdy postawione zarzuty wynikają z winy Wykonawcy, w szczególności
ze złożenia nieprawdziwych zapewnień opisanych w ust. 5 i 6, Wykonawca podejmie niezbędne
działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty. W
szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym przeciwko Zamawiającemu lub klientowi
Zamawiającego powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi
do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z
interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje wszelkie koszty i odszkodowania, w tym
koszty obsługi prawnej zasądzone od Zamawiającego, jego następców prawnych lub ich
licencjobiorców.
Strony zgodnie oświadczają, że ich intencją opisaną w niniejszym paragrafie jest przeniesienie przez
Wykonawcę na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia za świadczenie usług wszelkich
majątkowych praw autorskich oraz praw zależnych, w tym praw do wykonywania i udzielania praw
zależnych do wszystkich rezultatów prac powstałych w wyniku świadczenia przez Wykonawcę usług
na rzecz Zamawiającego stanowiących utwory w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późniejszymi
zmianami).
§8
Odpowiedzialność i Kary Umowne

1. W przypadku naruszenia przez Stronę zobowiązania do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa (§6
Umowy), Strona naruszająca zapłaci na rzecz drugiej Strony karę umowną w wysokości 10.000,00zł
za każdy przypadek naruszenia zobowiązania.
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2. Strony niniejszym ustalają, iż kary umowne naliczone przez Zamawiającego mogą być potrącane z
należnego wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Strony są uprawnione do domagania się zapłaty odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości poniesionej szkody.
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§9
Postanowienia końcowe
Strony przedłożą wszelkie spory, które mogą wyniknąć z zawarcia i wykonywania Umowy do
rozstrzygnięcia właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w 2 (dwóch) egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.
Strony ustalają następujące adresy dla korespondencji związanej z wykonaniem niniejszej Umowy:
dla Zamawiającego:
Alphamoon Sp. z o.o.
ul. Grabarska 1, 50-079 Wrocław
dla Wykonawcy:
……………………………..
Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub
numeru telefonu. W przypadku nie zrealizowania tego obowiązku, pisma dostarczone pod adres
wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.
Dodatkowym środkiem komunikacji
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie
korespondencja e-mail. Strony wskazują następujące adresy e-mail do korespondencji:
dla Zamawiającego: office@alphamoon.ai
dla Wykonawcy: ……………………………….
Wszelkie dokumenty – aneksy, powiadomienia lub jakiekolwiek inne pisma wysyłane przez Strony
na adres siedziby wskazany w Umowie, będą uznane za doręczone, chyba że strona listem
poleconym powiadomi o zmianie adresu doręczenia. Jeżeli Strona odmawia przyjęcia pisma
przesłanego jej przez pocztę lub przez osobę reprezentującą Stronę przeciwną, pismo zostaje
zwrócone do nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia, a datę odmowy uznaje się za datę
doręczenia pisma.
Jeżeli jakiekolwiek istotne postanowienie umowy zostanie uznane za nieważne, pozostaje to bez
wpływu na ważność pozostałych postanowień umowy, a Strony powinny negocjować w dobrej
wierze w celu zastąpienia takiego nieważnego postanowienia innym zgodnym z uprzednią intencją
Stron, tak dalece jak prawo na to zezwala.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

…………………………………………
Zamawiający

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”
Numer umowy: UG-PMT/0609/4N/2019-AUS z 10.01.2020 roku
Łączna kwota projektu: 200 000,00 zł.

….…………….………………………
Wykonawca

