
         Załącznik nr 3  
do Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi (…) z  26.03.0215r. 

 

 

UMOWA O WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC BADAWCZO – ROZWOJOWYCH  

 

zawarta w dniu ………………. W ………………………………. 

pomiędzy 

Akademią Morską w Gdyni 

Z siedzibą w Gdyni (81-225), ul. Morska 81-87 

Reprezentowaną przez: 

- …………………………………………………………. – Rektora Akademii Morskiej w Gdyni  

- …………………………………………………………. – Kwestora Akademii Morskiej w Gdyni 

NIP: 586 – 001 – 28 – 73 

 

Zwaną w dalszej części umowy ‘Uczelnią’ 

 

a  

 

(firma lub nazwa) ……………………………………………………………………………………… 

z siedzibą w …………………………………………. 

Reprezentowaną przez: 

- ………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………… 

(w przypadku spółki z o.o., jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo – akcyjnej) 

Wpisaną do rejestru handlowego w sądzie ………………… pod nr …………………./ 

(w przypadku spółki cywilnej) 

Prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miejskiego w  

………………… o numerze …………………….. 

 

NIP: ……………………………. 

Numer konta bankowego: ………………………………………. 

Zwaną w dalszej części u mowy ‘Wdrażającym’ 

 

 

§ 1  

 

Cel umowy 

 

Celem umowy jest wdrożenie wyniku pracy badawczo – rozwojowej pt. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

u Wdrażającego, polegające na ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



 

 

§ 2  

Deklaracje stron  

 

1. Uczelnia oświadcza, iż jest wykonawcą pracy badawczo – rozwojowej, o której mowa w § 1. 

2. Uczelnia oświadcza, iż posiada pełne prawo do wyniku pracy badawczo – rozwojowej 

wymienionej w § 1 i nie są jej znane okoliczności, wskutek których wdrożenie tego wyniku 

naruszyłoby prawa osób trzecich.  

3. Strony zgodnie oświadczają, że praca badawczo – rozwojowa pt. 

……………………………………………………………………………………………….. 

wykonana przez Uczelnię została przekazana Wdrażającemu w formie ………………….. na 

podstawie odrębnej umowy z dnia …………………………… 

4. Wdrażający oświadcza, iż na podstawie w/w umowy dysponuje wynikiem  w/w pracy 

badawczo – rozwojowej i zamierza wynik pracy wdrożyć w swoim zakładzie i na swój koszt 

poprzez ……………………………………………………………………………………….. 

5. Strony umowy ustalają, że zakończenie prac wdrożeniowych zostanie zatwierdzone i ocenione 

w protokole zakończenia wdrożenia.  

 

§ 3  

Zobowiązanie Uczelni  

 

1. Uczelnia zobowiązuje się do udzielenia pomocy autorskiej przy wdrożeniu wyniku pracy 

badawczo – rozwojowej, a w szczególności:  

a) Do pełnienia nadzoru autorskiego według zakresu i harmonogramu prac wdrożeniowych 

określonego w załączniku nr 1, a polegającego w szczególności na bieżącej kontroli 

zgodności wdrożenia z przekazaną dokumentacją, 

b) Współdziałania w pracach wdrożeniowych wg harmonogramu prac wdrożeniowych 

określonego w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część umowy, 

c) Do przeszkolenia pracowników Wdrażającego. 

 

§ 4  

Zobowiązania Wdrażającego  

 

1. Wdrażający zobowiązuje się do: 

a) Wdrożenia wyniku pracy badawczo – rozwojowej w terminie do dnia ………………… 

Zgodnie z harmonogramem prac wdrożeniowych stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

b) Zapewnienia warunków niezbędnych do przeprowadzenia wdrożenia oraz do 

przestrzegania w toku produkcji założeń technologicznych wynikających z przekazanej 

dokumentacji oraz wskazówek nadzoru autorskiego.  

c) Do zapłaty wynagrodzenia określonego w § 6.  

 

§ 5  

 

Strony wyznaczają osoby upoważnione do nadzoru, przekazywania i odbioru zadań określonych w 

harmonogramie prac wdrożeniowych: 

Ze strony Uczelni: 

 



…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ze strony Wdrażającego: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie Uczelni 

 

Wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadań opisanych w:  

a) § 3 ust. 1 lit. a) i b) wynosi …………………………. zł (słownie…………………………..) – 

płatne we terminie ……………………. dni od dnia podpisania protokołu zakończenia 

wdrożenia, 

b) § 3 ust. 1 lit. c) wynosi ………………………… zł (słownie ……………………………….) - 

-płatne w terminie ………………. dni od dnia odbycia przeszkolenia.  

c) Wynagrodzenie z tytułu wdrożenia wyniku przekazanej pracy badawczo – rozwojowej wynosi 

………………………………….. zł (słownie……………………………………….) – płatne 

w terminie …………… dni ……………………… od dnia podpisania protokołu zakończenia 

wdrożenia 

lub 

Wynagrodzenie z tytułu wdrożenia wyniku przekazanej pracy badawczo – rozwojowej wynosi 

……………… % od wartości uzyskanych przez Wdrażającego w związku z wykorzystaniem 

gospodarczym wyniku pracy badawczo – rozwojowej (np. ceny zbycia wyrobu, opłaty za 

oddanie do korzystania lub zastosowania, wartości miesięcznych/ kwartalnych/ rocznych 

oszczędności) w okresie ………………………………………….. miesięcy/lat od 

zakończenia wdrożenia – płatne w terminie ………………. Dni …………….. od dnia 

zdarzenia uzasadniającego wypłatę wynagrodzenia; rozliczenie tego wynagrodzenia 

następować będzie w cyklach miesięcznych; Wdrażający jest zobowiązany przekazać Uczelni 

dokumenty, z których wynika prawo do wynagrodzenia i jego wysokość, a w przypadku 

odmowy przekazania albo przekazania niepełnych lub nieprawdziwych danych, Wdrażający 

jest zobowiązany zapłacić karę umowną w wysokości ………………….. złotych (słownie: 

…………………………………………….) za każdy przypadek naruszenia tego obowiązku, 

przy czym Uczelnia jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych. 

d) Do wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT według obowiązującej stawki  

e) Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek Akademii Morskiej w Gdyni, z 

podaniem nazwy jednostki organizacyjnej (wydziału) Akademii Morskiej w Gdyni, 

świadczącej nadzór autorski.  

f) Wynagrodzenie zostanie zapłacone przez Wdrażającego na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Uczelnię, w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.  

 

§ 7  

Odpowiedzialność stron 

 

1. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie uzyskania złożonych parametrów 

technicznych wdrażanego wyniku prac badawczo – rozwojowych, chyba że nie osiągnięcie 



tych parametrów będzie następstwem braku należytej staranności przy wykonywaniu 

niniejszej umowy 

2. Strony ustalają następujące kary umowne: 

1) Wdrażający zapłaci Uczelni karę umowną: 

a) w wysokości ……………………………. zł (słownie: …………………………) za 

każdy dzień zwłoki, liczony od dnia przewidzianego w harmonogramie jako dzień 

zakończenia wykonania zobowiązań przez Wdrażającego. 

b) W wysokości …………………………………… zł (słownie: ………………………) 

za odstąpienie przez którąkolwiek ze Stron z powodu okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Wdrażający. 

c) w wysokości ……………………………… zł (słownie……………………………) w 

razie zaniechania produkcji lub nie prowadzenia jej w założonym rozmiarze. Od 

odpowiedzialności niniejszej zwalnia jedynie udowodnienie przez Wdrażającego, iż 

produkcja byłaby deficytowa.  

2) Uczelnia zapłaci Wdrażającemu karę umowną:  

a) w wysokości …………………………………………. zł (słownie: ………………)  

za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia przewidzianego w harmonogramie jako dzień 

zakończenia wykonywania zobowiązań przez Uczelnię 

b) w wysokości ………………………….. zł (słownie:………………………………….) 

za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu okoliczności, za 

które odpowiedzialność ponosi Uczelnia.  

3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

pełnej szkody na zasadach ogólnych.  

 

§ 8  

Wygaśnięcie i rozwiązanie umowy 

 

1. Umowa wygasa wraz z wykonaniem zobowiązań Stron.  

2. Każda ze Stron może odstąpić od umowy przed terminem wskazanym w § 4 ust. 1, jeśli 

wykluczone okaże się uzyskanie założonych parametrów technicznych wdrożenia. Na Stronie 

tej ciąży ciężar udowodnienia, iż przyczyna ta rzeczywiście istnieje. Odstąpienie powinno 

nastąpić w terminie 30 dni od dnia, w którym Strona dowiedziała się o powyższych 

okolicznościach.  

3. W przypadku nie wywiązywania się jednej ze Stron z warunków umowy, drugiej Stronie 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy po wyznaczeniu dodatkowego terminu do 

wykonania zobowiązania. Strona zachowuje roszczenia o odszkodowanie za poniesione 

koszty i utracone korzyści.  

4. Uczelnia może odstąpić od umowy, jeżeli z winy Wdrażającego nie doszło do zakończenia 

wdrożenia w terminie wskazanym w § 4 ust. 1. 

 

§ 9  

Zmiana umowy 

 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

 

 

 



§ 10  

Rozstrzyganie sporów 

 

1. Strony będą dążyły do rozwiązywania spraw spornych drogą negocjacji niezwłocznie po 

wystąpieniu ich przyczyny.  

2. W braku załatwienia sprawy w sposób podany w ust. 1 w ciągu 14 dni władny do 

rozstrzygnięć będzie Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Uczelni.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową Strony stosują przepisy kodeksu cywilnego.  

 

§ 11 

Postanowienia końcowe  

 

1. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze Stron. 

2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.  

 

 

UCZELNIA         WDRAŻAJĄCY 

 

………………………………….     ……………………………… 

Rektor/Prorektor        

 

…………………………………..     ………………………………. 

Kwestor        Kwestor 

 

 

 


