
 

 

(minimalny zakres umowy)  

Umowa Nr ………… 

na nieodpłatne świadczenie usług doradczych 

zawarta w dniu ........ roku w …………., pomiędzy: 

 

…………………………… z siedzibą w ………………… przy ul………………. 

reprezentowaną przez : 

1. ………………………………. – ……………………………………………………, 

zwaną dalej „Zleceniobiorcą” 

a 

................................... z siedzibą w ....................... przy ulicy ................. (....- 

...............), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla ............................. w ................................ , ....... Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS ............................, NIP .........................., 

reprezentowaną przez: 

1. ................................................. – ......................................................................, 

zwaną dalej „Zleceniodawca”, 

łącznie zwane „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

§ 1 

Cel umowy 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie świadczenia usług doradczych, 

tj. audytu technologicznego lub doradztwa z zakresu transferu technologii, na warunkach i 

zasadach określonych w niniejszej Umowie. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać niniejszą Umowę mając na uwadze dobro 

Zleceniodawcy z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego i profesjonalnego 

charakteru prowadzonej przez Zleceniobiorcę działalności. 

§ 2 

Informacje ogólne 

1. Usługi świadczone są w ramach projektu „SPIN – Małopolskie Centra Transferu 

Wiedzy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020”, Działanie 1.3 – Małopolskie Centra Innowacji. 
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2. Usługi świadczone w ramach niniejszej umowy są świadczone nieodpłatnie, a wartość 

usługi stanowi pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 

rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 

26.06.2014 r.). Zaświadczenie o udzieleniu pomocy publicznej wydawane jest 

Zleceniodawcy po podpisaniu niniejszej umowy. 

3. Wartość usługi wynosi … (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do „Standardów Usług w ramach 

Projektu SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy”). 

§ 3 

Obowiązki Zleceniobiorcy 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się w ramach niniejszej Umowy świadczyć 

następujące usługi: 

a. […]; 

b. […]; 

c. […]; 

d. […]; 

e. […]. 

2. Usługi określone w ust. 1 niniejszego paragrafu zostaną wykonane w terminie……………  

3. Zleceniobiorca zapewnia kadrę umożliwiającą świadczenie usług na najwyższym 

poziomie. 

4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za wdrożenie rekomendacji powstałych w 

ramach usług określonych w niniejszej umowie. 

5. Opiekunem niniejszej umowy jest ………………………………(imię i nazwisko pracownika 

CTW), kontakt ………………………………….……..(telefon oraz e-mail) 

§ 4 

Obowiązki Zleceniodawcy 

1. Współpraca ze Zleceniobiorcą w zakresie koniecznym dla należytego wykonania przez 

niego zobowiązań wynikających z Umowy w szczególności udostępnianie mu stosownych 

dokumentów i informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Powiadamianie drogą telefoniczną, i/lub e-mailową i/lub faksową o planowanym terminie 

każdego ze spotkań, z […] dniowym wyprzedzeniem. 

3. Dokonanie odbioru zrealizowanych usług. 

§ 5 
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Odbiór usług 

Odbiór usług określonych w § 2 będzie następował zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) W przypadku świadczenia usług audytu technologicznego, Zleceniobiorca 

przedstawiać będzie Zleceniodawcy raport zawierający wykonaną usługę. Wzór 

raportu z audytu stanowi Załącznik nr 5 i 5a do „Standardów Usług w ramach 

Projektu SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy”, odpowiednio dla audytu 

technologicznego pogłębionego oraz audytu technologicznego wstępnego,  

b) W przypadku pozostałych usług, Zleceniobiorca przedstawiać będzie Zleceniodawcy 

kartę usługi doradczej, która dokumentować będzie doradztwo w ww. zakresie. 

§ 6 

Prawo autorskie i prawa pokrewne 

1. W zakresie dotyczącym wykonanych prac o charakterze twórczym, podlegających 

ochronie prawnej, Zleceniobiorca zobowiązuje się, stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o oprawie autorskim i prawach pokrewnych do przeniesienia na Zleceniodawcę wszelkich 

autorskich praw majątkowych do korzystania i rozporządzania ww. pracami na wszystkich 

polach eksploatacji znanych w dniu podpisania Umowy, a w szczególności do: 

a) korzystania z pracy na własny użytek, 

b) wielokrotnego publikowania pracy, 

c) rozpowszechniania, 

d) wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, 

e) wielokrotnego wprowadzania do pamięci komputera 

f) nadanie za pomocą wizji lub fonii bezprzewodowej i przewodowej przez stację naziemną 

oraz za pośrednictwem satelity, 

g) wykorzystywanie w produkcjach multimedialnych i internetowych, 

Zleceniodawca uprawniony będzie do dokonywania zmian,  skrótów , które  nie zmieniają 

głównych założeń  i wniosków z raportu. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, Zleceniobiorca ma prawo do bezpłatnego wykorzystania ww. prac 

dla potrzeb działalności dydaktycznej i naukowej oraz jego publikacji w utworach naukowych, 

artykułach zamieszczanych w czasopismach specjalistycznych i materiałach  

konferencyjnych. 

3. Wykorzystanie przez Zleceniobiorcę prac, o którym mowa w ust.2, nie może naruszać 

uzasadnionego interesu Zleceniodawcy. O zamiarze wykorzystania utworu Zleceniobiorca 

zawiadomi pisemnie Zleceniodawcę, który w ciągu 30 dni może wnieść uzasadniony 

sprzeciw. W takim przypadku utwór nie może być wykorzystany przez Zleceniobiorcę do 

czasu uzgodnienia ze Zleceniodawcą zakresu i zasad jego wykorzystania, zapewniających 

zabezpieczenie uzasadnionego interesu Zleceniodawcy. 
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4. Zleceniobiorca upoważnia Zleceniodawcę do korzystania i rozporządzania zależnym 

prawem autorskim do przedmiotu ochrony prawnej, o którym mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

5. Zleceniobiorca oświadcza, że osoby trzecie nie uzyskają autorskich praw majątkowych do 

pracy powstałych w ramach Umowy, ani że nie naruszy ona praw osób trzecich. 

§ 7 

Tajemnica i poufność informacji 

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Zleceniobiorcę, w związku z realizacją prac będących 

przedmiotem Umowy, mogą być wykorzystane tylko w celu ich realizacji. Zleceniobiorca 

będzie zachowywać zasady najściślejszej poufności w stosunku do wszystkich w/w 

informacji. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz w okresie 10 lat po jej 

wygaśnięciu lub rozwiązaniu, Zleceniobiorca nie będzie publikować, przekazywać, ujawniać 

ani udzielać żadnych informacji, które uzyska w związku z realizacją niniejszej Umowy, 

chyba że za zgodą Zleceniodawcy 

2. Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nośniki przekazane 

Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę w związku z realizacją niniejszej Umowy pozostają 

własnością Zleceniodawcy i po wygaśnięciu Umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest do ich 

zwrotu. 

3. Postanowienia o poufności, zawarte powyżej, nie będą stanowiły przeszkody dla 

Zleceniobiorcy w ujawnianiu informacji, która była już mu znana przed zawarciem niniejszej 

Umowy, została zaaprobowana na piśmie przez Zleceniodawcę, jako informacja, która może 

zostać ujawniona oraz należy do informacji powszechnie znanych. 

4. Zleceniobiorca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków 

zapewniających dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez swoich 

pracowników i podwykonawców. 

5 . Zobowiązanie do zachowania poufności nie narusza obowiązku którejkolwiek ze Stron do 

dostarczania informacji uprawnionym do tego organom, jak również uprawnień Stron do 

podawania do publicznej wiadomości ogólnych informacji o ich działalności oraz informacji, 

których obowiązek ujawnienia określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

6. Jeżeli w związku z realizacją prac będących przedmiotem Umowy zaistnieje konieczność 

uzyskania przez Zleceniobiorcę informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową 

Zleceniodawcy, pracownicy Zleceniobiorcy oraz jego podwykonawcy spełnią wszystkie 

wymagania, wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących i wprowadzonych na ich 

podstawie regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie Zleceniodawcy, niezbędne do 

uzyskania dostępu do tych informacji. 

7. Zleceniodawca zobowiązuje się do nie ujawniania osobom trzecim bez zezwolenia 

Zleceniobiorcy poufnych informacji dotyczących Zleceniobiorcy. Przez informację poufną 

rozumie się informację co do której zastrzeżono poufność. 
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8. Dane, o których mowa mogą być udostępnione Liderowi projektu oraz instytucjom 

kontrolującym projekt, w celu monitoringu udzielanej usługi, sprawdzania jej spójności z 

celami projektu „SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy”  

Postanowienia końcowe 

1. Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane tylko w drodze pisemnego aneksu 

podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Umowa niniejsza została sporządzona w […] jednobrzmiących egzemplarzach, […] dla 

Zleceniodawcy oraz […] dla Zleceniobiorcy. 

 

 

ZLECENIODAWCA                                                              ZLECENIOBIORCA 

 .................................................                                 ................................................. 

 


