
   
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

 

Projekt  Nr POIR.03.02.02-00-0226/16 
 „Wdrożenie technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnej termoaktywnej bielizny tekstronicznej seamless ” 

 

FILATI Mirosław Kubiak Spółka Jawna 
 Opiesin 60, 98-220 Zduńska Wola 

NIP 8291709433, REGON 100617306, KRS 0000327753 

tel. +48 43 824 44 03, fax. +48 43 824 44 04, e-mail: p.kubiak@filati.pl  

 

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 

 

 

 

 

 

UMOWA NR _____________________ 

zawarta w dniu ______________________ 2017 r. 

 

pomiędzy: 

 

 

FILATI Mirosław Kubiak Spółka Jawna  

jako Zamawiającym 
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__________________________________ 
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Niniejsza umowa nr ________________ („Umowa”) została zawarta w _______________, w dniu 

_____________2017 r., pomiędzy: 

FILATI Mirosław Kubiak Spółka Jawna, z siedzibą w Opiesinie 60, 98-220 Zduńska Wola, wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS 0000327753, NIP 8291709433, REGON 100617306,  

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

reprezentowaną przez:  

___________________________- ________________________________ 

a  

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________,  

NIP _____________________________, REGON__________________________________,  

zwaną dalej „Wykonawcą”,  

reprezentowaną przez:  

___________________________- ________________________________  

zwanymi dalej łącznie „Stronami” oraz każda z osobna „Stroną”.  

 

Po dokonaniu wyboru oferty w postępowaniu na świadczenie usług konsultingu technologicznego 
i usług projektowych wyrobu gotowego w ramach Projektu Nr POKL 03.02.02-00-0226/16, pt.: 

„Wdrożenie technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnej termoaktywnej bielizny tekstronicznej 

seamless” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój („Projekt”), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, nr postępowania: F/POIR/3/2017 („Postępowanie”), została zawarta Umowa o 

następującej treści: 

 

1. PRZEDMIOT UMOWY  

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług konsultingu technologicznego i usług 

projektowych wyrobu gotowego, polegającej w szczególności na:  

1) wyborze odpowiednich przędz dziewiarskich, spośród przędz posiadanych przez 

Zamawiającego, odpowiadających założeniom projektowym, tj. pozwalających na 

zaprojektowanie i wykonanie Odzieży, wykorzystywanej przez jej użytkowników w 

szczególności w treningach sportowych oraz czynnościach zawodowych wymagających 

wysiłku fizycznego; 
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2) doradztwie oraz nadzorze nad wykonaniem kilku wariantów jakościowych tub 

dzianinowych; 

3) doradztwie oraz nadzorze nad wykonaniem prototypu Odzieży, wykonaniu wstępnego 

projektu Odzieży; 

4) uczestnictwie oraz doradztwie w testach prototypu Odzieży, dokonywaniu modyfikacji 

wstępnego projektu Odzieży; 

5) doradztwie w rozmieszczeniu w Odzieży stref przeznaczonych na implementację 

komponentów elektronicznych, w tym elektrod dostarczonych przez Zamawiającego od 

zewnętrznego dostawcy oraz przebiegu w strukturze dzianiny ścieżek przewodzących. 

− zwany dalej łącznie „Przedmiotem Umowy”.  

2. Szczegółowy opis Przedmiot Umowy został zawarty w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy („OPZ”).  

3. Przedmiot Umowy będzie realizowany na warunkach określonych w Umowie, zapytaniu 

ofertowym z dnia [●] („Zapytanie ofertowe”), w tym OPZ, ofercie Wykonawcy, stanowiącej 

Załącznik nr 2 do Umowy („Oferta”).  

4. Strony zgodnie przyjmują, iż wszelkie zwroty i wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie 

nadane im w Zapytaniu ofertowym oraz jego załącznikach, w tym OPZ, chyba że coś innego 

wynika z niniejszej Umowy.  

 

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

1. Umowa będzie realizowana od dnia jej zawarcia, maksymalnie do dnia 31 stycznia 2018 r.  

2. Za termin realizacji Umowy przyjmuje się dzień odbioru przez Zamawiającego prawidłowo 

sporządzonej dokumentacji techniczno – produkcyjnej wraz z kartami technicznymi, zgodnie ze 

standardami opracowywania takiej dokumentacji obowiązującymi u Zamawiającego, do 

finalnych 4 projektów, w tym 2 Odzieży damskiej (koszulka z długim rękawem/spodnie) oraz 2 

Odzieży męskiej  (koszulka z długim rękawem/spodnie) z elementami nietekstylnymi 

przeznaczonymi do implementacji komponentów elektronicznych („Ostateczne Projekty”).  

3. Wzór Ostatecznego Projektu Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do 5 dni od dnia 

zawarcia Umowy.  

4. Wraz z Ostatecznym Projektem Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu wszelkie 

dokumenty powstałe w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli takie dokumenty powstaną.  

 

3. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

1. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) zrealizować Przedmiotu Umowy w sposób kompletny, terminowy, zgodnie z zakresem i 

warunkami określonymi w szczególności w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 
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Umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy,  

oraz postanowieniami Umowy, przy zachowaniu należytej staranności wymaganej od 

profesjonalnego uczestnika obrotu gospodarczego; 

2) współpracować z Zamawiającym oraz informować o wszelkich przeszkodach 

utrudniających lub uniemożliwiających w całości, czy też w części realizację Umowy, a 

także niezwłocznie uwzględniać uwagi i wnioski zgłaszane przez Zamawiającego w toku tej 

współpracy; 

3) przestawić Zamawiającemu, w terminie nie później niż 3 dni od dnia zawarcia Umowy, 

uzgodniony z Zamawiającym haromonogram realizacji Umowy. Strony postanawiają, iż 

niniejszy harmonogram będzie miał jedynie charakter porządkowy;  

4) realizować Umowę za pośrednictwem osób posiadających odpowiednią wiedzę, 

doświadczenie i kwalifikacje, które zagwarantują prawidłową realizację Przedmiotu Umowy, 

w szczególności za pośrednictwem osób wskazanych w Ofercie, spełniających minimalne 

warunki określone w Rozdziale V ust. 1 pkt 2) Zapytania ofertowego oraz wykazanych na 

spełnianie kryterium oceny oferty „Doświadczenie kierownika” (o ile dotyczy); 

5) ponosić pełną odpowiedzialność za realizację Przedmiotu Umowy, w tym za działania osób, 

którymi się posługuje, jak za działania własne; 

6) zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku oraz w związku z wykonywaniem 

Umowy, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., nr 

153, poz. 1503, ze zm.) jak również informacji i dokumentów powstałych w związku z 

wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy. Powyższy obowiązek nie dotyczy informacji 

i dokumentów publicznie dostępnych lub uzyskanych przez Wykonawcę od osoby trzeciej 

w sposób zgodny z prawem i niesprzeczny z postanowieniami niniejszej Umowy. 

Wykonawca zwolniony jest z obowiązku zachowania ww. informacji w tajemnicy w 

przypadku, gdy ich ujawnienia żąda uprawniony organ na podstawie oraz w zakresie 

zgodnym z przepisami prawa; 

7) wydać Zamawiającemu wszelkie dokumenty otrzymane od Zamawiającego oraz 

wytworzone przez Wykonawcę w związku z Umową.  

2. Wykonawca może w uzasadnionych przypadkach powierzyć realizację Przedmiotu Umowy 

innej osobie, niż ta, o której mowa powyżej w pkt 1 pkt 4) powyżej, w przypadku, gdy osoba 

zastępująca posiada wykształcenie, doświadczenie oraz kwalifikacje niemniejsze niż osoba 

zastępowana. Zmiana, o której mowa w niniejszym punkcie, nie wymaga zmiany Umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się: 

1) udzielać Wykonawcy informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy 

oraz przekazywać związane w tym dokumenty. Przy czym, to w obowiązku Wykonawcy jest 

uzyskanie ww. informacji i dokumentów niezbędnych do terminowej realizacji Przedmiotu 

Umowy;  

2) współpracować z Wykonawcą i udostępnić mu: 
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− przędze dziewiarskie spośród, których mają zostać wykonane tuby dzianiny, a 

następnie prototypy i wersję finalną Odzieży; 

− zaplecze produkcyjne w postaci: działu badań i rozwoju (R&D), działu produkcji przędz 

łączonych, działu dziewiarni, dział farbiarni, szwalni oraz działu kontroli jakości;  

− urządzenia kontrolno – pomiarowe niezbędne do przeprowadzenia testów, w tym w 

szczególności: urządzenia do badania struktury dzianiny, stopnia rozciągliwości 

(elastyczności), kontroli koloru, testów przepuszczalności pary wodnej i inne;   

− komponenty elektroniczne od dostawców zewnętrznych, które będą rozmieszczone w 

Odzieży;  

− pracowników posiadających odpowiednią wiedzę, uprawnienia i kwalifikacje do 

stworzenia tub dzianiny, wykonania prototypu oraz wersji finalnej Odzieży; 

− osoby testujące prototyp Odzieży; 

3) ponosić koszty: przędzy, wykonania dzianiny, wykonania prototypów Odzieży, 

przeprowadzenia testów, zakupu komponentów elektronicznych, wykonania produktu 

ostatecznego Odzieży.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo zgłaszania uwag oraz żądania zmodyfikowania sposobu 

wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku uwzględnić 

niezwłocznie uwagi i wnioski Zamawiającego.  

 

4. REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY  

1. Strony postanawiają, iż czynności takie, jak w szczególności: udzianie dzianiny, wykonanie 

prototypów Odzieży, testy, wykonanie finalnej Odzieży, doradztwo w zakresie rozmieszczenia 

komponentów elektronicznych w Odzieży, będą realizowane w zakładzie Zamawiającego w 

Opiesinie 60, 98-220 Zduńska Wola. 

2. W celach porządkowych, realizacja Przedmiotu Umowy, została podzielona na Etapy I – V.  

3. Efektem Etapu I będzie ustalenie składu surowcowego tub dzianinowych o różnych wariantach 

przędz. W ramach niniejszego Etapu Wykonawca przekaże Zamawiającemu drogą mailową lub 

w inny sposób uzgodniony przez Strony, karty technologiczne zaproponowanych przędz, tj. co 

najmniej: (i) 3 w warstwie wewnętrznej, (ii) 3 w warstwie zewnętrznej oraz (iii) 4 służących do 

wzorcowania, zawierające wszelkie niezbędne parametry tych przędz z punktu widzenia 

realizacji założeń Projektowych oraz wstępne oferty cenowe od dostawców zaproponowanych 

tub dzianinowych o różnych wariantach przędz.  

4. Efektem Etapu II będzie ustalenie ostatecznej wersji tuby dzianinowej.  

1) W ramach niniejszego Etapu, pracownicy Zamawiającego dokonają wyboru co najmniej 12 

tub dzianinowych o różnych wariantach przędz (w przypadku przestawienia przez 

Wykonawcę większej ilości tub dzianinowych niż 12), a następnie przeprowadzą testy 

jakościowe, w ramach których zbadana zostanie – według wyboru Zamawiającego – m.in. 
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hydrofilowość, rozciągliwość, trwałość koloru, odporność na peeling, waga/gramatura tych 

przędz.  

2) W przypadku, gdyby Zamawiający uznał, iż w jego ocenie, na podstawie przeprowadzonych 

testów, któraś z przędz nie spełnia założeń Projektowych, tj. w szczególności nie będzie 

posiadała silnych właściwości hydrofilowych, Zamawiający wezwie Wykonawcę drogą 

mailową lub w inny uzgodniony przez Strony sposób, do przedstawienia innych propozycji 

przędzy niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż wskazany przez Zamawiającego.  

3) Po przeprowadzeniu testów, Wykonawca zarekomenduje Zamawiającemu przędzę, 

posiadającą najlepsze parametry, pod kątem założeń Projektu. Ostateczna decyzja wyboru 

przędzy zostanie podjęta przez Zamawiającego w oparciu o rekomendacje Wykonawcy 

oraz kryterium cenowe.  

4) W wyniku decyzji Zamawiającego, o której mowa w ppkt 3) powyżej, pracownicy 

Zamawiającego, pod ścisłym nadzorem Wykonawcy, wykonają ostateczną wersję tuby 

dzianinowej.  

5. Efektem Etapu III będzie wykonanie 4 prototypów Odzieży.  

1) W ramach niniejszego Etapu, Wykonawca sporządzi oraz przekaże Zamawiającemu na 

trwałym nośniku, tj. CD/DVD w formacie pdf. oraz 4 projektów prototypów Odzieży, tj. (i) 

koszulki z długim rękawem męskiej, (ii) koszulki z długim rękawem damskiej, (iii) spodni 

(długich) męskich,(iv) spodni (długich) damskich („Projekty Prototypów”).  

2) Zamawiający w terminie nie później niż 5 dni od dnia otrzymania Projektów Prototypów, ma 

prawo do przedstawienia uwag do tych projektów. Brak reakcji Zamawiającego będzie 

oznaczał ich akceptację. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego drogą 

mailową lub w innej formie ustalonej przez Strony, Wykonawca będzie zobowiązany 

uwzględnić je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia uwag 

przez Zamawiającego. 

3) W oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego Projekty Prototypów, pracownicy 

Zamawiającego, pod ścisłym nadzorem Wykonawcy, wykonają (uszyją) 4 prototypy 

Odzieży.  

6. Efektem Etapu IV będzie opracowanie 4 projektów Odzieży męskiej oraz damskiej bez 

elementów zawierających komponenty elektroniczne („Projekty”).  

1) W ramach niniejszego Etapu, w siedzibie Zamawiającego przeprowadzone zostaną testy 

prototypów Odzieży w warunkach rzeczywistych. Testy będą dotyczyły w szczególności 

oceny: (i) funkcjonalności, (ii) ergonomii w warunkach wysiłku fizycznego, (iii) parametrów 

termoizolacyjnych Odzieży w stanie spoczynku testującego oraz w stanie wysiłku.  

2) Wykonawca będzie przeprowadzał nadzór nad testami. 

3) W przypadku niezadowalających wyników testów, Wykonawca dokona niezwłocznie, lecz 

w terminie nie dłuższym 5 dni od dnia przeprowadzenia testów, odpowiednich modyfikacji 

Projektów i przekaże je Zamawiającemu w formie, o której mowa w pkt 5 ppkt 1) powyżej.  
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4) Następnie Strony ponownie przeprowadzą testy zmodyfikowanych prototypów Odzieży. W 

przypadku wystąpienia ponownie okoliczności, o których mowa w ppkt 3) powyżej,  

procedura dokonywania modyfikacji prototypów Odzieży i przekazania zmian do Projektów, 

powtarzana będzie do czasu uzyskania przez zaprojektowane prototypy Odzieży 

pozytywnych wyników testów, o których mowa w ppkt 1) powyżej.  

5) Po pozytywnym zakończeniu testów w ramach Etapu IV Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu, w formie, o której mowa w pkt 5 ppkt 1) powyżej, finalne Projekty.  

7. Efektem Etapu V będzie opracowanie Ostatecznych Projektów.  

1) W ramach niniejszego Etapu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w formie 

przewidzianej w pkt 5 ppkt 1 powyżej, wstępny projekt sfer lokalizacji, dostarczonych przez 

Zamawiającego komponentów zewnętrznych oraz rozmieszczenia tych elementów na 

wewnętrzną powierzchnię dzianiny.  

2) Wykonawca zobowiązany jest zaproponować co najmniej 4 metody nanoszenia tych 

elementów, chyba, że nie będzie to możliwe ze względów technologicznych. 

3) Na podstawie wstępnego projektu, o którym mowa w pkt 1) powyżej, pracownicy 

Zamawiającego, pod ścisłym nadzorem Wykonawcy, dokonają naniesienia komponentów 

elektronicznych na projekt Odzieży. Następnie w siedzibie Zamawiającego 

przeprowadzone zostaną testy dotyczące w szczególności: (i) trwałości połączenia 

elementów łączonych z dzianiną, (ii) rozerwalności dzianiny w miejscach łączenia jej z 

elementami nietekstylnymi (komponentami elektronicznymi), (iii) odporności na pranie 

dzianiny oraz połączeń. Postanowienia pkt 6 powyżej w zakresie dotyczącym w 

szczególności przeprowadzenia testów, modyfikacji projektów, zgłaszania uwag, stosuje 

się odpowiednio w Etapie V.  

4) Po etapie przeprowadzenia testów – uzyskania pozytywnych wyników - Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu niezwłocznie Ostateczne Projekty w formie CD/DVD w formacie 

pdf. oraz w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej.  

5) Zamawiający w terminie 5 dni od dnia otrzymania Ostatecznych Projektów może wnieść do 

nich uwagi, które Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą mailową. Brak zgłoszenia uwag 

przez Zamawiającego, będzie świadczył o akceptacji przez Zamawiającego Ostatecznych 

Projektów oraz odbiorze Przedmiotu Umowy bez uwag, z którego zostanie następnie 

sporządzony protokół odbioru Przedmiotu Umowy („Protokół Odbioru”).  

6) W przypadku zgłoszenia uwag do Ostatecznych Projektów, Wykonawca uwzględni je 

niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia przekazania uwag.  

8. Strony zastrzegają, iż czynności wskazane w poszczególnych Etapach, mogą być prowadzone 

równolegle, o ile jest to możliwe ze względów technologicznych oraz z uwagi na ustalenia Stron.  

9. W przypadku bezskutecznego upływu terminów wynikających z Umowy lub wyznaczonych 

przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami Umowy, Zamawiający jest uprawniony – 

według własnego wyboru do: (i) samodzielnego dokonania czynności  albo (ii) powierzenia tych 
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czynności podmiotowi trzeciemu, na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy (pkt (i) i pkt 

(ii) zwane łącznie „Wykonaniem zastępczym”) albo (iii) odstąpienia od Umowy lub jej części.  

10. W przypadku niewykonywania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy lub 

wykonywania ich w sposób niezgodny z jej postanowieniami, Zamawiający, niezależnie od 

innych praw lub roszczeń jakie mogą mu przysługiwać, ma prawo zażądać zmiany sposobu 

wykonywania Umowy w terminie przez niego określonym.   

11. Wykonawca uprawniony jest do powierzenia realizacji prac i usług podwykonawcom w zakresie 

wskazanym w Ofercie, ponosząc pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za ich 

działania i zaniechania. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje także personel 

podwykonawcy oraz osoby, którymi się posługuje lub którym wykonanie prac powierza.  

 

5. WYNAGRODZENIE  

1. Z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie maksymalne w wysokości __________________________________ zł/euro 

[niepotrzebne skreślić] netto (słownie: __________________________________) tj. 

______________________________zł/euro [niepotrzebne skreślić] brutto (w tym VAT w 

wysokości ______________%) („Wynagrodzenie”).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 powyżej, obejmuje wszystkie koszty niezbędne do 

wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ oraz Umowie, w 

tym koszty dojazdu, pobytu, wyżywienia osób, którymi Wykonawca się posługuje w celu 

realizacji Przedmiotu Umowy oraz wszelkie opłaty, które mogą wystąpić przy realizacji 

Przedmiotu Umowy, w tym podatki, zysk, narzuty, ewentualne upusty i pozostałe składniki 

cenotwórcze.  

3. Płatność dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT 

wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT 

będzie podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru.  

4. Wykonawca wystawi fakturę VAT na adres Zamawiającego.  

5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia przysługujących mu należności wynikających z 

naliczonych kar umownych oraz Wykonania zastępczego z jakiejkolwiek innej należności 

przysługującej Wykonawcy wobec Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża nieodwołalnie 

zgodę.  

 

6. PRAWA AUTORSKIE   

1. Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwać prawa autorskie do wszelkich wyników prac 

powstałych na skutek realizacji Umowy oraz że ich udostępnienie Zamawiającemu w zakresie 

objętym Umową nie narusza autorskich praw osób trzecich. 
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2. W ramach Wynagrodzenia brutto Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa 

autorskie do wszelkich wyników prac powstałych na skutek realizacji Umowy, obejmujących w 

szczególności Projekty Prototypów, Projekty, Ostateczne Projekty oraz inne projekty 

przekazywane Zamawiającemu na poszczególnych Etapach realizacji Umowy („Utwory”). 

3. Wykonawca z chwilą przekazania Utworów lub ich części przenosi na Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe do Utworów na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawierania 

Umowy, a w szczególności: 

1) powielania techniką drukarską i rozpowszechniania tych egzemplarzy; 

2) utrwalania w systemach informatycznych oraz na wszelkich nośnikach danych, w 

szczególności CD, DVD oraz rozpowszechniania tych egzemplarzy; 

3) publicznego prezentowania, wyświetlania i odtwarzania; 

4) wydrukowania, eksploatowania w formie pisemnej lub elektronicznej, w tym na stronach 

internetowych; 

5) zwielokrotniania dowolną techniką; 

6) rozpowszechniania i wprowadzenia do obrotu; 

7) publicznego wykorzystywania w materiałach informacyjnych, wydawniczych, edukacyjnych, 

w mediach audiowizualnych i elektronicznych, publicznego prezentowania, wyświetlania i 

odtwarzania; 

8) wykorzystywania w inny sposób w związku z realizacją Umowy o dofinansowanie Projektu, 

w ramach którego zawierana jest Umowa. 

4. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania w Utworach zmian i modyfikacji wynikających 

ze sposobu ich wykorzystania.  

5. Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwór utrwalono, z dniem 

ich przekazania Zamawiającemu. 

6. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie z roszczeniami 

wynikającymi z naruszenia ich praw autorskich, Wykonawca zobowiązuje się do ich 

zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu. 

7. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z 

naruszenia ich praw autorskich przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do 

przystąpienia w procesie po stronie Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu 

zwolnienia Zamawiającego z udziału w sprawie, jak również do pokrycia kosztów postępowania. 

8. W ramach Wynagrodzenia brutto Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian w 

Utworach i przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie autorskich 

praw zależnych.  

 

7. KARY UMOWNE  
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1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości:  

1) 0,5 % Wynagrodzenia brutto, za opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy, za każdy dzień 

opóźnienia, w stosunku do terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 Umowy;  

2) 0,2% Wynagrodzenia brutto, za opóźnienie dokonywanie modyfikacji w projektach, w tym 

w Projektach Prototypów, Projektach, Ostatecznych Projektach, w stosunku do terminów 

wynikających z Umowy;  

3) 10% Wynagrodzenia brutto, za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn 

obciążających Wykonawcę;  

4) 10% Wynagrodzenia brutto, za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn 

nieobciążających Zamawiającego.  

2. Kary umowne, o których mowa w pkt 1 powyżej, mogą zostać potrącone z Wynagrodzenia lub 

z jakiegokolwiek roszczenia przysługującego Wykonawcy wobec Zamawiającego.  

3. Jeżeli należne Wykonawcy Wynagrodzenie będzie niewystarczające do potrącenia, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu naliczonych kar umownych, w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego. 

4. Zapłata kary umownej nie wyłącza dalej idących roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy na zasadach ogólnych.  

 

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

1. Niezależnie od innych uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu Umowy, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Instytucja 

Pośrednicząca lub Instytucja Zarządzająca rozwiąże umowę o dofinansowanie Projektu albo 

odstąpi od tej umowy. Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w 

ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od 

Umowy. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy (w całości lub w 

części) bez dodatkowego wezwania do jego wykonania, w terminie 30 dni od zaistnienia każdej 

z okoliczności, o której mowa w pkt 3 poniżej.  

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy (w całości lub w części) z powodu jej nienależytego 

wykonywania przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku:  

1) gdy opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy przekroczy 14 dni, w stosunku do terminu, 

o którym mowa w ust. 2 pkt 1 Umowy;  

2) gdy Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia Umowy;  

− z zachowaniem prawa do dochodzenia kar umownych i odszkodowań przewidzianych w 

treści Umowy.  



   
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

 

Projekt  Nr POIR.03.02.02-00-0226/16 
 „Wdrożenie technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnej termoaktywnej bielizny tekstronicznej seamless ” 

 

FILATI Mirosław Kubiak Spółka Jawna 
 Opiesin 60, 98-220 Zduńska Wola 

NIP 8291709433, REGON 100617306, KRS 0000327753 

tel. +48 43 824 44 03, fax. +48 43 824 44 04, e-mail: p.kubiak@filati.pl  

 

4. W przypadkach wskazanych powyżej, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za 

faktycznie wykonaną część Przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy, wolną od wad, 

zgodną w szczególności z OPZ oraz Ofertą.  

5. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i uznaje się za 

dokonane w dniu doręczenia oświadczenia drugiej Stronie na adres wskazany w ust. 9 Umowy.  

 

9. DANE KONTAKTOWE  

1. Adresem korespondencyjnym Zamawiającego na potrzeby Umowy jest:  

FILATI Mirosław Kubiak Spółka Jawna, Opiesin 60, 98-220 Zduńska Wola.  

2. Adresem korespondencyjnym Wykonawcy na potrzeby Umowy jest:  

_________________________________________________________________________ 

3. Osobą kontaktową w kwestii realizacji Umowy jest:  

1) ze strony Zamawiającego: Piotr Kubiak, tel. +48 609 747 443, e-mail: p.kubiak@filati.pl;  

2) ze strony Wykonawcy: ________________________________________________________.  

 

10. ZMIANY UMOWY  

1. Przewiduje się możliwość dokonania zmian w Umowie na warunkach określonych w niniejszym 

paragrafie.  

2. Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w przypadku:  

1) gdy, zmiana Umowy jest następstwem zmian obowiązujących przepisów, w tym zmiany 

stawki podatku VAT; 

2) gdy, ze strony Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej pojawi się konieczność 

zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

3) przedłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca lub 

Instytucja Zarządzająca przedłuży termin realizacji Projektu;  

4) konieczności zmiany terminu realizacji Umowy w sytuacji, gdy z przyczyn związanych z 

procedurą udzielania przedmiotowego zamówienia, Umowa zostanie zawarta w terminie 

uniemożliwiającym jej realizację w pierwotnym terminie; 

5) konieczności wprowadzenia zmian, w tym w zakresie terminu realizacji Umowy, 

korzystnych dla Zamawiającego, bez których nie byłoby możliwe prawidłowe wykonanie 

Przedmiotu Umowy, bez możliwości zmiany Wynagrodzenia; 

6) konieczności zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, z zastrzeżeniem że termin ten nie może być dłuższy niż 40 dni 

kalendarzowych od ostatniego dnia terminu realizacji Umowy;  
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7) konieczności wprowadzenia istotnych zmian w zakresie Przedmiotu Umowy i sposobu jego 

realizacji, niespowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy; 

8) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową 

wraz z załącznikami;  

9) konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących treść Umowy, jeżeli potrzeba ich 

wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć 

w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 

Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Spory powstałe na tle wykonania Umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji. Jeżeli w ciągu 

14 dni od daty wyznaczonego przez którąkolwiek Stronę terminu takich negocjacji, Strony nie 

będą w stanie rozstrzygnąć sporu w taki sposób, każda ze Stron może zażądać, by spór został 

rozstrzygnięty na drodze sądowej, przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie przepisy mają przepisy prawa polskiego, 

a w szczególności Kodeksu cywilnego. 

3. Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy.  

4. Integralną część Umowy stanowią załączniki:  

1) Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami, w tym OPZ – Załącznik nr 1.  

2) Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2.  

 

Zamawiający:  

Imię i nazwisko: _____________________________  

 

Podpis: ____________________________________  

 

Wykonawca:  

Imię i nazwisko: _____________________________  

 

Podpis: ____________________________________ 


