
Zał. nr 2 - Wzór umowy

Umowa nr ...l...|2O.....

zawańa w dniu,,.........................pomiędzy:

zwana dalej Zamawiającym,

a

zwana dalej Wykonawcą

dotYcząca dostarczenia Środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz realizacji usług w
ramach realizowanego projektu pt. ,,opracowanie podstaw metodologicznych wirtualizacji
szkoleniowej gry strategicznej "Thinking on the edge" oroz atgorytmów sterujqcych zachowaniem
gmczy wirtualnych" Programu operacyjnego lnteligentny Rozwój na lata zor4 -2o2o, Działanie 2,3.

Proinnowacyine usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2: Bony na innowacje dla MŚP.

§1

IPrzedmiot Umowy]
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługi Wskazane W opisie Przedmiotu zamóWienia

stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, na warunkach określonych W treści niniejszej umowy.

§2

[Termin i warunki realizacji przedmiotu Umowy]
1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany W terminie nie późniejszym, niż ........,,.,............ r.

2. Odbiór przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, określonego w Załączniku nr 1 do Umowy, nastąpi
poprzez podpisanie protokołów zdawczo-od biorczych.

§3

IWynagrodzenie]
l. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu Wykonania przedmiotowej Umowy Wynosi

...,..zł brutto (słowni e :,,,...... )
2. Wynagrodzenie określone W ust. ]. będzie płatne w częściach po Wystawieniu faktury VAT za

wykonaną usługę lub dostawę odpowiadających swoją wysokością wynagrodzeniu
przewidzianemu za realizację określonej usługi Zalącznikiem nr 2 do Umowy. Przy czym, podstawą

do Wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru.
3. Wyna8rodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od dnia Wystawienia faktury VAT,

§4

IPrzekazanie praw autorskichI
1. Wykonawca oświadcza, iż:

a) opracowany przez niego Utwór stanowić będzie utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.z 2006 r., Nr 90, poz. 631,

z późniejszymi zmianami), jako stanowiący przejaw twórczej działalności Wykonawcy o
indywidualnym charakterze;

b) Wykonawcy przysługiwać będą autorskie prawa majątkowe do WW. utworu;
c) Wykonawca moźe rozporządzać prawami autorskimi do utworu w zakresie niezbędnym do

zawarcia i wykonywania niniejsze,j umowy;
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d) wykonawca oświadcza, że informacje, oprogramowanie i inne materiały wykorzystywane
przez niego do realizacji umowy, nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich oraz jest
podmiotem uprawnionym do korzystania z ww elementów na podstawie zawartych odrębnie
umów z uprawnionymi podmiotami, w szczególności przysługują wykonawcy autorskie prawa
majątkowe do ww. elementów lub zostaly udzielone stosowne licencje upoważniające do
korzystania z nich na określonych polach eksploatacji.

wykonawca przeniesie na zamawiającego przynależne mu autorskie prawa majątkowe do utworu
w zakresie wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy pól eksploatacji, a w szczególności pó|

eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, takich ]'ak:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, W tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetyczne8o oraz
techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono -

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemp|arzy oraz udzie|anie
licencji na Wykorzystywa nie utworu;

c) w zakresie rozpowszech n ia n ia utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne
wykonanie, Wystawienie, wyŚwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby kaźdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu iW czasie przez siebie wybranym.

3. przeniesienie praw majątkowych nastąpi z chwilą pełnej zaplaty wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.

W WynikU przeniesienia autorskich praw majątkowych zgodnie z ust.2 Zamawiający nabywa
wyłączne prawo do korzystania z utworu, w pełnym zakresie, w,jakikolwiek sposób, bez ograniczeń
na wszystkich znanych polach eksploatacji.
wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez zamawiającego lub na jego z|ecenie wszelkich
zmian, aktualizacji i uzupełnień utworu. wszeIkie prawa w tym zakresie (prawa do opracowań)
przysługiwać będą zamawiającemu. wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z
opracowa ń przez Zamawiającego.
wykonawca udziela zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zateżnych praw autorskich do
opracowań, o których stanowi ust.5 oraz przenosi na zamawiającego wyłączne prawo zezwalania
na wykonywanie zależnych praw autorskich.

§5

Ilnne postanowienia]
1. wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się

rozwiązywać polubownie. w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporów
strony poddają je pod rozstrzy8nięcie sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla
ZamaWiającego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. w sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i

innych obowiązujących aktóW prawnych.

4, lntegralną częŚĆ niniejszej umowy stanowi Załączniki nr 1- Przedmiot zamówienia oraz Załącznik
nr2-ofertaWykonawcy.

5. umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym d|a każdej ze
stron.

4.

5.
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WykonawcaZamawiający

załaczniki:

7| Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia
2| 7alącznik nr 2 - oferta Wykonawcy
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