
 Umowa o sporządzenie opinii/ innowacji / wykonanie pracy badawczej, /1 
 

Wariant I 
 

UMOWA NR ..../.... O SPORZĄDZENIE OPINII 
 

Wariant II 
 

UMOWA NR ..../.... OPRACOWANIE INNOWACJI 
 

Wariant III 
 

UMOWA NR  /       O WYKONANIE PRACY BADAWCZO-ROZWOJOWEJ 
 
 

CZĘŚĆ WSTĘPNA 
 

Określenie stron 
 

1. Wykonawca – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
 

2. Zamawiający - ........................................................................ 
 

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA 
§ 1 

 
Cel umowy 
Wariant I 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić dla Zamawiającego opinię /opracować 

innowację, wykonać  prace badawczo- rozwojowe/* pt.: 
…………………………………………… . 
 

2. Celem opinii/ innowacji / prac badawczo-rozwojowych / * jest ……………………. . 
 

3. Zakres opinii/innowacji/prac badawczo-rozwojowych / projektu obejmuje: 
.................................................................................................................................... 

 
4. Dokładny opis zakresu opinii/ cech innowacji / prac badawczo-rozwojowych /zawiera 

załącznik nr do umowy, będący jego integralną częścią. 
 

§ 2 
 

Terminy i odbiór opinii /opracowania innowacji / prac badawczo-rozwojowych / * 
Wariant I 

 
1. Opinia/innowacja/ prace badawczo-rozwojowe/* stanowiąca (-e) (-y) przedmiot 

umowy winna (-y) być wykonana (-e) i przekazana (-e) Zamawiającemu przez 
Wykonawcę do dnia ....................................... .  

                                                 
 



2. Przekazanie, o którym mowa w ust. 1 zostanie potwierdzone stosownym protokołem, 
powinno zawierać określenie zakresu opinii/opis innowacji / prac badawczo- 
rozwojowych*. 

 
3. Opis powinien być tak sporządzony aby istota opinii/innowacji/prac badawczych, 

była/y zrozumiała/e w stopniu potrzebnym do celu, dla którego umowa została 
zawarta. 

 
Wariant II 

1. Opinia/innowacja / prace badawczo-rozwojowe /* stanowiąca (-e) przedmiot umowy 
winna (-y) być wykonana (-e) i przekazana (-e) Zamawiającemu przez Wykonawcę do 
dnia  ......................................  

 
2. Przekazanie, o którym mowa w § 2 ust 1, będzie miało  formę pisemnego protokołu. 

 
3. Opinia//całość opracowania innowacji/prac badawczo-rozwojowych/ * jest podzielona 

na etapy określone w harmonogramie stanowiącym załącznik nr   do niniejszej 
umowy, będący jej integralną częścią. 

 
4. Harmonogram zawiera terminy zakończenia poszczególnych etapów  oraz formę ich 

przekazania. 
 

5. Odbiór i rozliczenie każdego etapu następuje oddzielnie w terminach określonych w 
harmonogramie 

 
Wariant III 

1. Ustala się następujące terminy: 
 

1) rozpoczęcie sporządzenia opinii/ opracowywania innowacji / prac badawczo-
rozwojowych / * - w dniu............... 

 
2) zakończenia  sporządzenia opinii/opracowywania innowacji / prac badawczo-

rozwojowych / * na dzień .................  
 

2. Termin zakończenia prac, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje zakończenie 
wszelkich prac oraz wykonanie wszelkich wynikających z nich poprawek i zaleceń. 

 
3. Zamawiający powinien być niezwłocznie, pisemnie poinformowany o przeszkodach 

mogących mieć wpływ na opóźnienie terminu wykonania prac. Ustalenie nowego 
terminu wykonania prac wymaga sporządzenia stosownego aneksu do Umowy. 

 
 

§ 3 
Zobowiązania Wykonawcy 

Wariant I 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu  umowy  zgodnie z jej 
postanowieniami. 

 
2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o: 



 
1) przebiegu prac nad dokonaniem projektu, 
2) zaistniałych trudnościach, 
3) konieczności zmiany sposobu wykonywania zamówienia, 
4) .............................................................................................. 

  
§ 4 

Zobowiązania Zamawiającego 
Wariant II 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy niezbędnej pomocy przy 

sporządzeniu opinii/ w opracowaniu innowacji/pracach badawczo-rozwojowych/* w 
zakresie i terminach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Pomoc ta 
dotyczy, w szczególności dostarczenia: 
…………….................................................................................................................. 
oraz/lub niezbędnej dokumentacji, danych wyjściowych.*  

 
2. Zamawiający może udzielać Wykonawcy wiążących wskazówek co do sposobu 

wykonania zamówienia. 
 

3. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy wszelkie informacje 
niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy, w ustalonym każdorazowo przez Strony 
terminie. 

 
4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie 

przedmiotu umowy. 
 

Wariant III 
 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) do dnia……………..zapewnienie materiałów niezbędnych do wykonania prac, to jest: 
……………………………………………………………………………………………. 

 
2) odbiór wykonanych prac, 

 
3) terminowe regulowanie zobowiązań finansowych w stosunku do Wykonawcy. 

 
2. Do obowiązków Zamawiającego należy ponadto udzielenia Wykonawcy niezbędnej 

pomocy do sporządzenia opinii/ do opracowania innowacji / w pracach badawczo-
rozwojowych/* w zakresie i terminach określonych przez Strony,  
w szczególności:.......................................... 

 
§ 5 

Prawa wyłączne 
Wariant I 

 
1. Autorskie Prawa majątkowe do wyników opinii/ opracowania innowacji / prac 

badawczo-rozwojowych / * przysługują: Wykonawcy i Zamawiającemu w równych 
częściach. 

 



2. Autorskie prawa osobiste przysługują twórcy opinii/ opracowania innowacji / prac 
badawczo-rozwojowych/ *. 

3. Na mocy przedmiotowej umowy Zamawiający uprawniony jest do : …………….. 
 

Wariant II 
 

1. Prawa do wyników opinii/opracowania innowacji/prac badawczo-rozwojowych /* 
przysługują: Wykonawcy w ……. %, Zamawiającemu w………%. 
2. Na mocy przedmiotowej umowy Zamawiający uprawniony jest do : …………….. 

 
 

 
 

Wariant III 
 

1. Prawo do wyników opinii/ opracowania innowacji / prac badawczo-rozwojowych /* 
uzyskane w wyniku realizacji niniejszej umowy przysługuje Zamawiającemu. 

2.  Na mocy przedmiotowej umowy Zamawiający uprawniony jest do : …………….. 
 
 

Wariant IV 
 

1. Wykonawcy opinii/opracowania innowacji/ pracy badawczo-rozwojowej / przysługuje 
prawo do praw wyłącznych na wynalazki i wzory użytkowe dokonane  
w trakcie realizacji prac objętych niniejszą umową. 

2. W celu korzystania z chronionych lub zgłoszonych do ochrony przez Wykonawcę 
wynalazków i wzorów użytkowych zawartych w wyniku sporządzenia 
opinii/opracowania innowacji / pracy badawczo-rozwojowej/* Zamawiający musi 
zawrzeć odrębną umowę licencyjną z Wykonawcą. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, przy ostatecznym odbiorze 
opinii/opracowania innowacji/pracy badawczo-rozwojowej/* wykaz projektów 
wynalazczych Wykonawcy zgłoszonych do ochrony lub posiadających ochronę,  
a zawartych w wyniku pracy badawczej. 

4.  Na mocy przedmiotowej umowy Zamawiający uprawniony jest do : …………….. 
 
 

§ 6 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

Wariant I 
 

Wykonawcy przysługuje za sporządzenie opinii/opracowanie innowacji / prace badawczo-
rozwojowe/* wynagrodzenie w wysokości zł (słownie ........................ )  płatne w terminie 
.......... Do kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie doliczony podatek VAT 
według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 
 

Wariant II 
 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe  
w wysokości ……. zł (słownie: ……………………………………………………). 



Do kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie doliczony podatek VAT 
według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

2. Wykonawca zastrzega sobie możliwość podniesienia wysokości określonego w ust. 1 
wynagrodzenia z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności w przypadku 
podwyższenia cen surowców, materiałów, półfabrykatów, wyrobów, usług 
kooperacyjnych obcych, cen energii elektrycznej i opału, stawek amortyzacji, a także 
innych kosztów umownej działalności badawczej. 

 
3. Zapłata należności, o której mowa w ust. 1, nastąpi w terminie   dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej przez Wykonawcę po 
podpisaniu protokołu przekazania opinii/opracowania innowacji*/ pracy badawczo-
rozwojowej/*. 

 
§ 7 

Odpowiedzialność stron 
Wariant I 

 
3. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę opinii/opracowania innowacji*/ prac 

badawczo- rozwojowych* w terminie lub niedotrzymania 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, 
Zamawiający może odstąpić od umowy.  Wykonawcy nie przysługuje w tym przypadku 
prawo do odrębnego wynagrodzenia odpowiadającego wartości jego pracy i zwrotu 
poniesionych kosztów. 

4. Jeżeli okaże się, że sporządzenie opinii/opracowanie innowacji/wykonanie prac 
badawczo-rozwojowych /* jest niemożliwe lub jeżeli, wskutek okoliczności niezależnych 
od Zamawiającego, wykonanie zleconego zadania będzie niecelowe, Zamawiający może 
odstąpić od umowy. Wykonawcy w tych przypadkach przysługuje odrębne 
wynagrodzenie odpowiadające wartości jego wykonanej pracy oraz zwrot poniesionych 
kosztów. 

5. Jeżeli okaże się, że sporządzenie opinii/opracowanie innowacji/wykonanie prac 
badawczo-rozwojowych/* jest niemożliwe, Wykonawca może odstąpić od umowy. 
Wykonawcy przysługuje wówczas tylko zwrot poniesionych kosztów. 

6. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego istotnych warunków umowy, po 
uprzednim wezwaniu Zamawiającego do należytego wykonania umowy i wyznaczeniu 
mu w tym celu stosownego terminu dodatkowego, z zagrożeniem odstąpienia od umowy 
po bezskutecznym upływie tego terminu, Wykonawca może odstąpić od umowy. 
Wykonawcy w tych przypadkach przysługuje odrębne wynagrodzenie odpowiadające 
wartości jego wykonanej pracy oraz zwrot poniesionych kosztów. 

7.  W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od umowy bez uzasadnionej przyczyny, nie 
przysługuje mu prawo do wynagrodzenia oraz do zwrotu poniesionych kosztów. 

 
§ 7 

Wariant II 
 
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku: 
1) 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; 

2) 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; 

3) gdy wynik opinii/opracowania innowacji /prac badawczo-rozwojowych/ * jest negatywny, 
wskutek okoliczności niezależnych od Zamawiającego, wykonanie zleconego zadania będzie 
niecelowe. 
2. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy: 
1) cel opinii, opracowania innowacji*/ prac badawczo- rozwojowych* jest niemożliwy do 
osiągnięcia, 
2)  niedotrzymania przez Zamawiającego istotnych warunków umowy po uprzednim 
wezwaniu Zamawiającego do należytego wykonania umowy oraz wyznaczeniu mu w tym 
celu stosownego terminu dodatkowego, z zagrożeniem odstąpienia od umowy po 
bezskutecznym upływie tego terminu. 
3. W przypadkach, o których mowa w ust.2 Wykonawcy  przysługuje odrębne wynagrodzenie 
odpowiadające wartości jego wykonanej pracy oraz zwrot poniesionych kosztów do chwili 
odstąpienia od umowy. 
 

§ 8 
Ewentualne spory powstałe na tle przedmiotowej umowy rozstrzygać będzie właściwy 
rzeczowo sąd w Kielcach. 
 

§ 9 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 10 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 


