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WARUNKOWA UMOWA ZLECENIE NR __________ 

 

zawarta w dniu __________ w __________ 

pomiędzy: 

HERTZ Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (65-120) w Alei Zjednoczenia 118A, wpisaną w 
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004339, której akta 
rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, 
posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 1 130 000,00 zł. (kapitał wpłacony w całości), posługującą 
się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 929-16-59-380, REGON 971291014, 
reprezentowaną przez: 
 
Pana Zbigniewa Trzaskowskiego - Prezesa Zarządu 

 

zwaną dalej „Zleceniodawcą” 

a 

__________ (imię i nazwisko), synem/córką __________ (imiona rodziców), zamieszkałym/ą w 

__________ (miejscowość) przy ulicy __________ (ulica), PESEL: __________, dowód osobisty seria 

__________ (seria dowodu osobistego) numer __________ (numer dowodu osobistego),  

zwaną/ym dalej   „Zleceniobiorcą” 

łącznie w dalszej części niniejszej umowy zwanej „Stronami” 

 

 

§ 1  

Strony umowy zgodnie oświadczają, iż zawierają niniejszą umowę („Umowa”) pod następującym 

warunkiem: 

Otrzymanie od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”) informacji o przyznaniu 

dofinansowania na realizację projektu  pn. „Sieciocentryczny system monitorowania ruchu  

i ochrony przestrzeni powietrznej przed BSP dla prewencji w stanach zagrożenia publicznego, 

ochrony infrastruktury krytycznej i obiektów publicznych” („Projekt”) w ramach Poddziałania 

1.1.1 POIR (Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa) lub innego 

konkursu organizowanego w ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój („PO IR”).  

 

W takim wypadku Umowa wejdzie w życie i Strony zgodnie oświadczają, co następuje: 

 

§ 2 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się na zlecenie Zleceniodawcy do wykonywania prac w ramach 

realizacji Projektu, na stanowisku:  
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Ekspert/Specjalista ds. nawigacji oraz urządzeń i systemów nawigacyjnych 

 obejmującym zadania dotyczące wypracowania i wdrożenia rozwiązań technicznych i 

technologicznych na potrzeby opracowywanego w projekcie systemu ochrony przestrzeni 

powietrznej, w tym w szczególności związane z: 

 

 estymacją wektora pozycji na podstawie pomiarów multisensorycznych, 

 radiolokacją, echolokacją oraz rozpoznaniem za pomocą środków obserwacji technicznej,   

 symulacją numerycznych zachowania urządzeń i systemów nawigacyjnych, 

 testowaniem urządzeń i systemów nawigacyjnych oraz analizą wyników pomiarów. 
 

Szczegółowy zakres w/w prac oraz wymiar czasowy prac zostanie uzgodniony z Wykonawcą w toku 
dalszych ustaleń. 
 
2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada kompetencje niezbędne do wykonania prac, o których mowa 

w ust. 1. 

 

§ 3 

1. Zleceniobiorca będzie wykonywał zlecenie przez okres 36 miesięcy w wymiarze czasowym 168 

godzin miesięcznie, zgodnie z okresem i wymiarem czasu pracy wskazanym w zapytaniu 

ofertowym nr 1/06/2017, licząc od dnia podpisania umowy przez Zleceniodawcę o wykonanie i 

finansowanie Projektu z NCBiR.  

2. Zlecenie będzie wykonywane na terenie uzgodnionym między Stronami. 

 

§ 4 

1. Zleceniobiorcy za wykonanie czynności określonych w §2 przysługuje wynagrodzenie miesięczne 

__________ brutto (słownie: __________). Wynagrodzenie to obejmuje również wynagrodzenie 

z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich, w sytuacji gdy w ramach Umowy zostaną 

wypracowane utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych.  

2. Wysokość wynagrodzenia wymieniona w ust. 1 może ulec zmianie, jeśli na etapie negocjacji 

warunków dofinansowania Projektu przez NCBiR warunki finansowania Projektu zmienią się 

względem warunków zaproponowanych w złożonym wniosku.  

 

§ 5 

1. Jeżeli w wyniku realizacji umowy powstanie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych, z  chwilą wydania przedmiotu umowy Zleceniobiorca 

przenosi na Zleceniodawcę autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie korzystania 
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i rozporządzania w kraju i za granicą, oraz zezwala  na wykonywanie przez Zleceniodawcę 

autorskiego prawa zależnego, do powstałych w wyniku realizacji umowy utworów.  

2. Zleceniobiorca przenosi na rzecz Zleceniodawcy wszelkie autorskie prawa majątkowe do 
Przedmiotu umowy, o którym mowa w ustępie poprzedzającym na następujących polach 
eksploatacji:  

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, na dowolnych innych nośnikach i materiałach oraz w innych formach 
przestrzennych, 

b. utrwalanie i zwielokrotnianie utworów w postaci cyfrowej, w ramach systemów 
teleinformatycznych oraz w pamięci komputerów i podobnych urządzeń,  

c. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,  

d. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w §4 ust. 2 lit. c – 
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.  

3. Zleceniobiorca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zleceniodawcę wszelkich zmian oraz 

aktualizacji utworów. 

4. Zleceniobiorca będzie informował Zleceniodawcę o dokonaniu w trakcie prowadzonych badań 

rozwiązań, które w jego ocenie mogą stanowić przedmiot prawa autorskiego. 

5. W przypadku zmiany wymogów NCBiR odnośnie do zapisów dotyczących praw autorskich 

zawartych w umowie pomiędzy Zleceniodawcą a NCBiR, Zleceniobiorca wyraża zgodę na 

dokonanie analogicznych zmian w umowie zawartej ze Zleceniodawcą (w formie aneksu do 

umowy). 

 

§ 6 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących 

Zleceniodawcy, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem umowy zlecenia (Informacje 

poufne). Za Informacje poufne, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, uważa się wszelkie 

informacje dotyczące Zleceniodawcy, niezależnie od formy i sposobu ich wyrażenia oraz stopnia ich 

opracowania, pozyskane przez Zleceniobiorcę w związku z realizacją niniejszej umowy. Informacją 

poufną są w szczególności wszelkie informacje, technologie prawnie zastrzeżone (w tym know-how,  

licencje, prawa autorskie), a nadto informacje na temat działalności Zleceniodawcy oraz jego 

kontrahentów i współpracowników.    

 

§ 7 
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1. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie z NCBiR, na realizację Projektu, o którym mowa w § 1, 

Zleceniodawca zawrze ze Zleceniobiorcą umowę właściwą, dotycząca realizacji prac, wskazanych 

w § 2.  

2. Nie wyklucza się uszczegółowienia lub ewentualnej zmiany zapisów właściwej umowy między 

Stronami  w stosunku do zapisów umowy warunkowej, przy czym nie jest możliwe dokonywanie 

istotnych zmian między zapisami umów, zgodnie z rozumieniem istotnej zmiany określonej w ust. 

2. 

3.  Zmianę uznaje się za istotną, jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru 

umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co 

najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były 

postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub 

mogliby wziąć udział inni zleceniobiorcy lub przyjęto by oferty innej treści, zmiana narusza 

równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Zleceniobiorcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie 

w umowie, zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z 

umowy lub polega na zastąpieniu Zleceniobiorcy, któremu Zleceniodawca udzielił zamówienia, 

nowym zleceniobiorcą, z przyczyn nie leżących po stronie Zleceniobiorcy.  

 

§ 8 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniobiorcy i dwa dla 

Zleceniodawcy. 

 

 

 

 

 

ZLECENIODAWCA  ZLECENIOBIORCA 
 


