UMOWA
zawarta w dniu ...................... roku w ……………… pomiędzy:
Millenium Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą
w Katowicach, przy ul. ul Hierowskiego 2 (40-750), wpisaną do Krajowego Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział
VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000573879 o kapitale zakładowym 1.900.000,00 zł.
NIP 954 275 77 73, reprezentowaną przez:
Jacka Piwkowskiego – Członka Zarządu Komplementariusza
zwany dalej „ZLECENIODAWCĄ”
a
….. reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa przez: ……………….. – ……….
zwany dalej „ZLECENIOBIORCĄ”, zwani łącznie „Stronami” następującej treści:
PREAMBUŁA
Zleceniodawca podpisze umowę ze Zleceniobiorcą pod warunkiem uzyskania dofinansowania
w ramach konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Wsparcie
otoczenia i potencjały przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R_I, Działanie 2.3
Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.
§1
[Przedmiot Umowy]
1. ZLECENIODAWCA zleca, a ZLECENIOBIORCA w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do

opracowania innowacyjnego modelu świadczenia spersonalizowanych usług świadczonych
przez zakład przyrodoleczniczy, budowanych w oparciu o nowoczesne zastosowanie
balneologii w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji chorób cywilizacyjnych, przeznaczonych
dla osób powyżej 50 roku życia, które szczegółowo zostały opisane w Zapytaniu ofertowym
z dnia ……………….…… (zwane dalej „Usługami”), które jest integralną częścią tej umowy.
2. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się do uiszczania na rzecz ZLECENIOBIORCY umówionego
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
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§2
[Oświadczenia Stron]
ZLECENIOBIORCA oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem, doświadczeniem i
wiedzą techniczną, umożliwiającymi wykonanie Usług objętych niniejszą umową.
Wszelkie Usługi wykonywane przez ZLECENIOBIORCĘ oparte będą o informacje, dane oraz
autorskie koncepcje dostarczone przez ZLECENIODAWCĘ.
ZLECENIOBIORCA przeprowadzać będzie objęte niniejszą umową Usługi z zachowaniem
zasad należytej staranności.
§3
[Termin]
Usługa będąca przedmiotem umowy zostanie wykonana do ………………………………………
roku.
W przypadku opóźnienia w przekazaniu rezultatów prac z winy ZLECENIOBIORCY w
stosunku do daty wskazanej w par. 3 ustęp 1 zostaną naliczone kary umowne w wysokości
0,1% całego wynagrodzenia wskazanego w par. 6 pkt 1 za każdy dzień zwłoki.

§4
[Prawa i Obowiązki Stron]
1. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się do starannego współdziałania z ZLECENIOBIORCĄ w
trakcie realizacji czynności będących przedmiotem niniejszej umowy celem wypracowania
najlepszych rozwiązań, w szczególności zobowiązuje się do niezwłocznego podawania
danych, informacji i autorskich koncepcji, na podstawie których sporządzone zostanie
Opracowanie.
2. Należyte wykonanie usługi Strony potwierdzą końcowym protokołem odbioru.

§5
[Prawa autorskie i prawa własności przemysłowej]
1. ZLECENIOBIORCA w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust. 1 i z chwilą jego
zapłaty przenosi na ZLECENIODAWCĘ wszelkie autorskie prawa majątkowe do
wykonanego przez niego Opracowania bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na
następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie Opracowania określoną
techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową, na dowolnych innych nośnikach i materiałach
oraz w innych formach przestrzennych, a także w ramach systemów
teleinformatycznych oraz w pamięci komputerów i podobnych urządzeń,
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Opracowanie
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utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy,
c. w zakresie rozpowszechniania Opracowania w sposób inny niż określony w pkt b
niniejszego ustępu– publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie
oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a
także rozpowszechnianie w sieci informatycznej i udostępnianie osobom trzecim,
2. Z chwilą, o której mowa w ust. 1, ZLECENIOBIORCA wyraża zgodę na wykonywanie przez
ZLECENIODAWCĘ praw zależnych na wskazanych w niniejszym paragrafie polach
eksploatacji – zezwolenie dotyczy w szczególności wykonywania praw zależnych
Opracowania – prawa do dokonywania zmian, przeróbek, skrótów, kontynuacji, ulepszeń,
w ramach dowolnej promocji i reklamy, a także rozporządzania tymi opracowaniami.
§6
[Wynagrodzenie]
1. ZLECENIODAWCA za wykonanie czynności określonych w §1 oraz za przeniesienia
majątkowych praw autorskich do Opracowania na wszystkich polach, wskazanych w §5
ust. 1 powyżej, zobowiązuje się do zapłaty na rzecz ZLECENIOBIORCY wynagrodzenia w
łącznej wysokości ………. zł netto (słownie: …………… 00/100 groszy) powiększonego o
podatek VAT w obowiązującej zgodnie z prawem stawce.
2. Wypłata wynagrodzenia ZLECENIOBIORCY nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury w terminie 14 dni od jej wpływu do ZLECENIODAWCY.
3. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się do uiszczenia określonego w umowie wynagrodzenia na
rachunek bankowy wskazany na fakturze przez ZLECENIOBIORCĘ.
§7
[Poufność]
1. Każda ze Stron zobowiązuje się nie ujawniać jakichkolwiek informacji związanych z
zawarciem niniejszej Umowy, ani też informacji handlowych, technologicznych,
produkcyjnych lub organizacyjnych drugiej Strony uzyskanych w związku z wykonaniem
postanowień niniejszej Umowy chyba, że byłyby to informacje dostępne publicznie, lub
też ich ujawnienie będzie wymagane przez przepisy prawa.
2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących
handlowych aspektów współpracy, a w razie zaistnienia konieczności ujawnienia tych
informacji, w szczególności osobom sprawującym nadzór i doradztwo, zobowiązane są
do zagwarantowania przestrzegania tajemnicy przez te osoby,
3. ZLECENIODAWCA ma prawo ujawnić informację związane z zawarciem oraz realizacją

niniejszej umowy w celu rozliczenia, umożliwienia przeprowadzenia czynności
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kontrolnych związanych z otrzymanym przez ZLECENIODAWCĘ dofinansowaniem w
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjały przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności B+R_I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw,
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

§8
[Postanowienia końcowe]
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie

przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygnięte przez Sąd właściwy

dla ZLECENIOBIORCY.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu

dla każdej ze stron.
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