UMOWA O WYKONANIE
EKSPERYMENTALNYCH BADAŃ WDROŻENIOWYCH
zawarta w dniu ..................... w Gdańsku pomiędzy
Politechniką Gdańską
z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12
prof. dr hab. inż. Jacka Mąkinię, Prorektora ds. współpracy i innowacji
zwaną w dalszej treści umowy „Udostępniającym”
a
.........................................................................
z siedzibą w .....................................................
reprezentowaną przez:
............................................................................................
zwanym w dalszej treści umowy „Wdrażającym”
§1
Przedmiot umowy
Udostępniający i Wdrażający umawiają się na wspólną realizację badań eksperymentalnych
„Wdrożenie usług NOR-STA w zakresie zarządzania dowodami zgodności oraz ich
eksperymentalna ocena”
zwanych w dalszej treści umowy „eksperymentalnym wdrożeniem”, którego założenia
określono w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.
§2
Termin wykonania pracy
Strony podejmują współpracę polegającą na eksperymentalnym wdrożeniu określonym w § 1
w okresie do dnia 31.03.2014r.
§3
Wyniki eksperymentu wdrożeniowego
Wyniki eksperymentu wdrożeniowego są określone w Załączniku nr 1 i obejmują:
1. dowód zgodności,
2. materiał dowodowy związany z dowodem zgodności,
3. ocenę procesu tworzenia dowodu zgodności zawartą w ankiecie okresowo
wypełnianej przez Wdrażającego a dostarczonej przez Udostępniającego,
4. wyniki pomiarów dokonywanych przez Udostępniającego, dotyczących
wykorzystania przez Wdrażającego usług NOR-STA.
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§4
Warunki realizacji pracy
1. Dla celów realizacji pracy Udostępniający zapewni Wdrażającemu dostęp do usług
NOR-STA niezbędnych do edycji i przechowywania dowodu zgodności oraz
związanego z nim materiału dowodowego oraz do uzgodnionych szablonów
standardów.
2. Szablony standardów udostępniane do realizacji eksperymentu wdrożeniowego
zostaną uzgodnione w odrębnej notatce.
3. Wdrażający wykorzysta usługi NOR-STA do wytworzenia dowodów zgodności z
udostępnionymi standardami oraz zintegruje w ramach tych dowodów odpowiedni
materiał dowodowy.
4. Miejsce przechowywania materiału dowodowego związanego z dowodem zgodności
oraz zasady bezpieczeństwa dotyczące wytworzonego dowodu zgodności i
związanego z nim materiału dowodowego zostaną uzgodnione w odrębnej notatce.
§5
Sprawozdania z przebiegu pracy
1.

2.

3.
4.

5.

Ze strony Udostępniającego przedstawicielem upoważnionym do dokonywania
uzgodnień i kierowania pracą jest prof. dr hab. inż. Janusz Górski lub osoba przez
niego upoważniona.
Ze strony Wdrażającego przedstawicielem upoważnionym do dokonywania uzgodnień
i kierowania pracą jest ...................................................... lub osoba przez niego
upoważniona.
Jeżeli w toku wykonywania pracy Wdrażający dojdzie do wniosku, że jej kontynuacja
jest niecelowa, ma on obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Udostępniającego.
Jeżeli w toku wykonywania pracy Udostępniający dojdzie do wniosku, że jej
kontynuacja jest niecelowa z istotnych i uzasadnionych przyczyn, ma on obowiązek
niezwłocznie powiadomić o tym Wdrażającego.
W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, strony zobowiązane są w terminie 14
dni od dnia zawiadomienia rozpatrzyć celowość kontynuowania pracy, podjąć w tej
sprawie decyzję i wyznaczyć nowy termin zakończenia umowy.
§6
Wynagrodzenie stron

Stronom nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu udostępnianych wzajemnie utworów (ze
strony Udostępniającego: oprogramowanie, dokumentacja, metodologia, ze strony
Wdrażającego: dowodów zgodności) oraz czynności wykonanych w ramach niniejszej
umowy.
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§7
Ochrona własności intelektualnej i podmioty uprawnione
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Prawa majątkowe do dowodów zgodności oraz związanego z nimi materiału
dowodowego, wymienionych w § 3 ust.1 i 2, przysługują Wdrażającemu.
Wdrażający ma prawo decydować komu ma być umożliwiony dostęp do dowodu
zgodności i związanego z nim materiału dowodowego. Udostępniający zobowiązuje
się do technicznego umożliwienia tego dostępu.
Na czas trwania umowy Udostępniający ma prawo dostępu do dowodu zgodności.
Dostęp Udostępniającego do materiału dowodowego jest uzależniony od decyzji
Wdrażającego.
Prawa majątkowe do ankiet oceniających proces tworzenia dowodu zgodności oraz do
wyników dokonanych pomiarów, wymienionych w § 3 ust.3 i 4, przysługują
Udostępniającemu.
Udostępniający jest uprawniony i zobowiązany do rozpowszechniania należących do
niego wyników pracy (a więc z wyłączeniem dowodów zgodności oraz związanego z
nimi materiału dowodowego) wszystkim podmiotom zainteresowanym gospodarczym
wykorzystaniem tych wyników na równych zasadach rynkowych lub nieodpłatnie z
zachowaniem równego dostępu do tych wyników z uwzględnieniem przepisów o
prawie autorskim i prawie własności przemysłowej, w szczególności z zachowaniem
autorskich praw osobistych.
Prawa majątkowe własności intelektualnej do utworów (oprogramowanie,
dokumentacja, metodologia itp.) przysługujące Udostępniającemu, a udostępnione
Wdrażającemu w celu realizacji umowy, pozostają własnością Udostępniającego.
Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania na piśmie o dokonaniu w
trakcie realizacji pracy dodatkowych rozwiązań, które w ich ocenie, mogą stanowić
przedmiot praw własności intelektualnej.
§8
Tajemnica przedsiębiorstwa i podejmowanie dodatkowych zadań
W czasie trwania, jak również po wygaśnięciu niniejszej Umowy strony zobowiązują się
do wstrzymania się od wszelkich nieuczciwych działań w stosunku do siebie w
rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku - o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503, ze zm.).
§9
Odpowiedzialność stron
Strony ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodną z prawem i dobrymi obyczajami
realizację niniejszej umowy, w szczególności z poszanowaniem praw własności
intelektualnej przysługujących osobom trzecim.

3

§ 10
Wypowiedzenie
Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z 1 miesięcznym okresem
wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy może również nastąpić bez zachowania wyżej
wymienionego okresu wypowiedzenia, w drodze oświadczenia ze skutkiem
natychmiastowym w związku z wystąpieniem niezależnych od stron okoliczności
uniemożliwiających dalsze wykonywanie zawartych postanowień.
§ 11
Zmiana umowy
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
Postanowienia dodatkowe
1. Korespondencja do Wdrażającego będzie adresowana:
........................................
........................................
........................................
1. Korespondencja do Udostępniającego będzie adresowana:
Biuro Projektu NOR-STA
Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
§ 13
Rozstrzyganie sporów
1.
2.

Strony będą dążyły do rozstrzygnięcia spraw spornych drogą negocjacji podjętych
niezwłocznie po wystąpieniu ich przyczyny.
W braku załatwienia sprawy w sposób podany w ust. 1 w ciągu 14 dni od podjęcia
negocjacji, spór rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę
Udostępniającego.
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§ 14
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze
stron.
Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 - "Cel i zakres prac"
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr
119, poz. 1117, ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, ze zm.).
UDOSTĘPNIAJĄCY

WDRAŻAJĄCY
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