
   
 

 

   
 

Załącznik nr 5 do Regulaminu naboru wniosków i przyznawania wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych w 
ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” 

UMOWA NR1 …./II 4.0/202.. 

 

W dniu ………………202..  r. w Kielcach pomiędzy: 

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach (25-369), przy ul.Żeromskiego 5,  

REGON: 000001407 NIP: 657-023-48-50,  

reprezentowanym przez: 

prof. dr hab. Stanisława Głuszka – Rektora,  

zwanym w treści umowy Zamawiającym 

a 

1) ……………………………….., zamieszkałym/ą w ………………………….legitymującym/ą się dowodem 
osobistym nr …………………………………….wydanym przez ……………………..…………………., 
zwanym/ą dalej Wykonawcą 1, 

2) …………………………………, zamieszkałym/ą w ……………………………legitymującym/ą się dowodem 
osobistym nr …………………………………….wydanym przez…………………………………….,  
zwanym/ą dalej Wykonawcą 2, 

zwanymi w treści umowy wspólnie Wykonawcami, 

została zawarta umowa o poniższej treści: 

 

Preambuła 

Celem programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań 
naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna 
przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz 
wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. 

§ 1 
W dniu 22.06.2020 r. pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, spółką celową Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach - SPIN-US Sp. z o.o. i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach została zawarta umowa 
konsorcjum, które utworzone zostało w celu realizacji projektu w ramach Programu „Inkubator Innowacyjności 
4.0”. Na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 07.08.2020 r. nr DIR.ZIC.640.75.2020 
zostały przyznane środki finansowe dla Konsorcjum. W dniu 06.10.2020 r. została zawarta umowa nr 
MNISW/2020/335/DIR określająca warunki finansowania, realizacji i rozliczania Projektu w ramach Programu 
„Inkubator Innowacyjności 4.0”. 

§ 2 

1. Przedmiotowa umowa jest zawierana w celu przyznania wsparcia finansowego na przeprowadzenie prac 
przedwdrożeniowych dotyczących wyników badań naukowych i prac rozwojowych w ramach projektu 
„Inkubator Innowacyjności 4.0” na podstawie złożonego przez Wykonawców wniosku o przyznanie 
dofinansowania na realizację prac przedwdrożeniowych nr …../II 4.0/…., tytuł pracy przedwdrożeniowej: 
…………………………………………, pozytywnie ocenionego przez Radę Inwestycyjną Projektu.  

2. Wykonawcy potwierdzają, że zapoznali się z Regulaminem naboru wniosków i przyznawania wsparcia na 
realizację prac przedwdrożeniowych w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” i oświadczają, 

                                                           
1 Wg wzoru UŚ lub UJK/nr kolejny/II 4.0/rok 



   
 

 

   
 

że spełniają warunki udziału w tym konkursie. Ponadto Wykonawcy oświadczają, że nie zachodzą żadne 
okoliczności faktyczne i/lub prawne uniemożliwiające im udział w konkursie lub wykonanie przedmiotowej 
umowy. 

3. Wykonawca ……. oświadcza, że prawa majątkowe do wyników badań naukowych i prac rozwojowych 
stanowiących przedmiot zgłoszenia, w stosunku do których na bazie niniejszej umowy prowadzone będą 
prace przedwdrożeniowe szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do umowy przysługują Uniwersytetowi 
Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz, że zgłoszenie i wykorzystanie w ramach przedmiotowej umowy 
przedmiotu zgłoszenia nie narusza praw osób trzecich. 

4. W razie stwierdzenia nieprawdziwości oświadczeń, o których mowa powyżej, lub też wad prawnych, 
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. W każdym wypadku określonym  
w niniejszym ustępie, Zamawiający będzie także uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody  
w pełnym zakresie. 

§ 3 

1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawcy zobowiązują się do realizacji prac przedwdrożeniowych opisanych 
we wniosku o przyznanie dofinansowania na realizację prac przedwdrożeniowych nr …../II 4.0/…., tytuł 
pracy przedwdrożeniowej: …………………………………………. 

2. Prace przedwdrożeniowe obejmują w szczególności: analizy potencjału rynkowego, analizy gotowości 
wdrożeniowej, wyceny praw własności intelektualnej, analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów 
badań naukowych lub prac rozwojowych, badania stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac, 
analizy możliwości uzyskania ochrony prawnej, w tym patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników 
badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem, dodatkowe testy laboratoryjne, inne 
niezbędne i uzasadnione prace dotyczące dostosowania wyników prac naukowych i badan rozwojowych 
do potrzeb rynku. 

3. Uzgodniony zakres, budżet i harmonogram prac Stron zawarty jest w Harmonogramie realizacji pracy 
przedwdrożeniowej stanowiącym załącznik nr 5.1 do umowy. Ze względu na niepewność i ryzyko 
mogące pojawić się w trakcie realizacji każda ze Stron może zwrócić się do drugiej Strony o zmianę 
zakresu prac. Wszelkie takie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wykonawcy prac przedwdrożeniowych są zobowiązani do przekazania Zamawiającemu pisemnego 
Raportu z przeprowadzonych prac przedwdrożeniowych stanowiącego załącznik nr 5.2 do umowy 
najpóźniej do dnia wskazanego jako ostateczny termin wykonania prac przedwdrożeniowych. 

§ 4 

1. Strony zobowiązują się do wykonania prac przedwdrożeniowych określonych w załączniku nr 5.1 do 
umowy w terminie od …………………………… do …………………………r. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o: 

a. przebiegu prac, 

b. zaistniałych trudnościach, 

c. konieczności zmiany sposobu wykonywania umowy. 

3. Zamawiający powinien być niezwłocznie, pisemnie poinformowany o przeszkodach mogących mieć wpływ 
na opóźnienie terminu wykonania umowy. Ustalenie nowego terminu wykonania prac wymaga 
sporządzenia stosownego pisemnego aneksu do Umowy. 

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonywania prac innym osobom niż te 
wskazane we wniosku o przyznanie dofinansowania na realizację prac przedwdrożeniowych. 

§ 5 

1. Na realizację prac przedwdrożeniowych Zamawiający przeznacza budżet  w wysokości: 
…………………….zł (słownie: ………………………………….). 

2. Środki pieniężne, o których mowa w ust. 1 przeznaczone są na realizację prac przedwdrożeniowych 
określonych w załączniku nr 5.1 do umowy. 



   
 

 

   
 

3. Środki pieniężne przeznaczone na wynagrodzenie Wykonawców za realizację prac przedwdrożeniowych 
zostaną wydatkowane zgodnie z zasadami wynagradzania obowiązującymi w Uniwersytecie Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, w tym na podstawie umów cywilno-prawnych i przedłożonych rachunków 
wystawionych przez Wykonawców. 

§ 6 

1. Zamawiający uznaje prawo Wykonawców do publikacji uzyskanych wyników prac przedwdrożeniowych  
i godzi się, aby Wykonawcy prezentowali wyniki prac przedwdrożeniowych w pracach naukowych, 
artykułach, sympozjach itd., za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

2. W celu uzyskania zgody Zamawiającego na prezentację uzyskanych wyników prac przedwdrożeniowych 
Wykonawcy przekażą kopie wszelkich proponowanych do ogłoszenia opracowań. 

3. Zamawiający jest uprawniony do wykorzystania uzyskanych wyników prac przedwdrożeniowych na 
potrzeby komercjalizacji.  

4. Wykonawcy nie są uprawnieni do podejmowania żadnych działań komercjalizacyjnych bez zgody 
Zamawiającego. 

5. Wykonawcy będą informować na piśmie Zamawiającego o dokonaniu w trakcie realizacji prac 
przedwdrożeniowych rozwiązań, które w ich ocenie mogą stanowić przedmiot zgłoszenia do ochrony  
w krajowym lub międzynarodowych urzędach patentowych.  

6. Wykonawcy przenoszą na Uniwersytet prawa majątkowe do przedmiotów własności przemysłowej 
powstałych w związku z wykonaniem niniejszej umowy, w tym prawa do uzyskania patentów na wynalazki 
powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy albo prawa do uzyskania praw ochronnych na wzory 
użytkowe, jak również prawa do uzyskania praw z rejestracji wzorów przemysłowych.  

7. Wykonawcy zobowiązują się do współpracy w zakresie zgłoszeń przedmiotów praw własności 
przemysłowej do właściwego urzędu przez Zamawiającego, w tym dostarczania Zamawiającemu 
dokumentów i informacji koniecznych do sporządzenia opisów zawartych w zgłoszeniu. 

8. Strony potwierdzają, że w ramach współpracy zgodnie z niniejszą Umową przekazywać mogą sobie 
nawzajem informacje, które stanowią tajemnicę handlową Stron, lub w inny sposób są informacjami 
poufnymi Stron. Strony utrzymają w poufności wszelkie informacje odnoszące się do niniejszej Umowy 
oraz Stron, w tym między innymi, know-how, dane techniczne, opisy procesów, dokumenty, rysunki, mapy, 
projekty, fotografie, oprogramowanie, wzory, badania rynkowe, informacje technologiczne, operacyjne, 
finansowe, marketingowe, oraz wszelkie inne informacje określone przez Stronę przekazującą jako 
„poufne” („Informacje Poufne”), ujawnione (na piśmie, ustnie lub w inny sposób, bezpośrednio lub 
pośrednio) przez jedną ze Stron drugiej Stronie, zarówno przed jak i po dniu zawarcia niniejszej Umowy 
oraz będą wykorzystywać Informacje poufne jedynie dla wykonania Umowy, w szczególności prowadzenia 
prac przedwdrożeniowych. 

§ 7 

1. Wykonawcy przenoszą na Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach całość autorskich praw 
majątkowych do wyników prac przedwdrożeniowych, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, 
na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, a w szczególności: 

a. w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia Pracy badawczej – wytwarzanie dowolną techniką,  
w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami Pracy badawczej – wprowadzenie do obrotu, 
użyczenia, najem oryginału lub egzemplarzy pracy badawczej, 

c. wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD, Blue-ray,  
a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie Pracy badawczej lub z jego 
wykorzystaniem, 

d. wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzania zapisów Pracy badawczej do pamięci 
komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet 
i udostępniania ich użytkownikom takich sieci, 



   
 

 

   
 

e. przekazywania lub przesyłania zapisów Pracy badawczej pomiędzy komputerami, serwerami 
i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków  
i technik, 

f. publiczne udostępnianie Pracy badawczej, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, w tym w trakcie 
prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  
i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych 
lub w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym również - z zastosowaniem  
w tym celu usług interaktywnych, 

g. prowadzania modyfikacji w dowolnym zakresie. 

§ 8 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym przypadku, gdy uzna że dalsza realizacja umowy jest 
nieuzasadniona lub niecelowa, a także w przypadkach: 

a. gdy Wykonawca nie dotrzymuje terminów wykonania prac w sposób zagrażający terminowemu 
wykonaniu przedmiotu Umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania 
umowy oraz wyznaczeniu mu w tym celu stosownego terminu dodatkowego, z zagrożeniem 
odstąpienia od umowy po bezskutecznym upływie tego terminu; 

b. gdy Wykonawca nie dotrzymuje innych istotnych warunków niniejszej umowy po uprzednim 
wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy oraz wyznaczeniu mu w tym celu 
stosownego terminu dodatkowego, z zagrożeniem odstąpienia od umowy po bezskutecznym 
upływie tego terminu. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku rozwiązania przedmiotowej umowy lub odstąpienia od niej 
przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowego wezwania do zwrotu 
Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych materiałów przekazanych do  Wykonawcy w ramach 
wykonania umowy. 

§ 9 

1. Ewentualne spory powstałe na tle przedmiotowej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd  
w Katowicach/Kielcach. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie załączniki do umowy stanowią integralną jej część. 

4. Korespondencja do Wykonawcy będzie adresowana:……………………………………………… 

5. Korespondencja do Zamawiającego będzie adresowana: ………………………………….. 

§ 10 

1. Umowa została sporządzona w ……………jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy prawo własności 
przemysłowej oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5.1 - Harmonogram realizacji pracy przedwdrożeniowej 
ZAŁĄCZNIK NR 5.2 - Raport z przeprowadzonych prac przedwdrożeniowych 



   
 

 

   
 

 


