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Załącznik nr 5 
do postępowania Zapytania Ofertowego nr 9.NCT.2022 

 

Dane Oferenta: 

Nazwa firmy  ___________________________________________________________ 

Adres   ___________________________________________________________ 

NIP   ___________________________________________________________ 

REGON   ___________________________________________________________ 

 
 

WZÓR UMOWY 
do postępowania Zapytania Ofertowego nr 9.NCT.2022 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 

UMOWA ZLECENIA 
PRZEPROWADZENIA PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 

zawarta w dniu ____ __________________ 2022 roku w ______________ 
 
pomiędzy Stronami: 
 
Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Jurija Gagarina 7/41B (kod pocztowy: 87-100 
Toruń), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000769219, NIP: 8792709668, REGON: 382430546 reprezentowaną przez Mariusza Jana Bosiaka - 
Prezesa Zarządu oraz Krzysztofa Piotra Czaplickiego – Członka Zarządu, 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
 
a 
 
____________________________ z siedzibą w ________________, przy ulicy ___________________ 
(kod pocztowy: _____________________), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ___________________, ____ Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: _________________, NIP: ___________________, 
REGON: _______________, reprezentowaną przez ________________________________________, 
__________________________________________, 
zwaną dalej „Wykonawcą” (Oferent w postępowaniu nr 9.NCT.2022) 
 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”. 
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Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie 
innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości 
akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach 
akademickich prowadzi projekt p.n.: „Poprawa konkurencyjności NOCTILUCA S.A. na rynku krajowym i 
światowym poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci autorskich emiterów 
termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF), dostosowanych do nanoszenia metodami 
roztworowymi oraz innowacyjnej technologii nanoszenia emiterów metodami mokrymi w oparciu o 
opracowaną formułę tuszu do drukarki cienkich warstw półprzewodników”, współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zwany w dalszej 
treści „Projektem”). Projekt realizowany jest w ramach umowy podpisanej z Województwem Kujawsko-
Pomorskim. 
 
Wynagrodzenie wynikające z wykonywania niniejszej umowy współfinansowane jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 
1. Zważywszy, iż: 

a) Zamawiający przeprowadził postępowanie na udzielenie zamówienia w ramach Projektu w 
trybie Zapytania Ofertowego właściwego dla zasady konkurencyjności przewidzianej w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020; 

b) W ramach powyższego postępowania Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę, wobec czego 
Zamawiający dokonał wyboru tej oferty; 

c) Wobec powyższego konieczne jest zawarcie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą niniejszej 
umowy. 

 
Strony zawarły umowę o następującej treści: 
 

Definicje 
1. Umowa – oznacza niniejszą umowę. 
2. Wyniki – oznaczają wszelkie wyniki i rezultaty prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez 

Wykonawcę na zasadach określonych w Umowie, a w szczególności przygotowany przez Wykonawcę 
Raport. 

3. Raport – oznacza przygotowane przez Wykonawcę opracowanie i omówienie prac badawczo-
rozwojowych wykonanych na podstawie Umowy. 

4. Wynagrodzenie – całkowita kwota wynagrodzenia, jaką z tytułu realizacji Umowy otrzymać  
ma Wykonawca. 

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, 
w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa konkurencyjności NOCTILUCA S.A. na rynku krajowym i 
światowym poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci autorskich 
emiterów termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF), dostosowanych do nanoszenia 
metodami roztworowymi oraz innowacyjnej technologii nanoszenia emiterów metodami mokrymi w 
oparciu o opracowaną formułę tuszu do drukarki cienkich warstw półprzewodników”, 
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współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie 
innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości 
akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach 
akademickich (zwanych dalej także Przedmiotem Umowy). 

2. Umowa niniejsza zostaje zawarta zgodnie z założeniami zapytania ofertowego oraz na podstawie 
przyjętej przez Zamawiającego pisemnej oferty Wykonawcy nr ____ z dnia ________________ 2022 
roku, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej umowy (dalej: Oferta Wykonawcy). 

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Oferty Wykonawcy, o której mowa w ust. 2 powyżej, a 
treścią Umowy lub Zapytania Ofertowego, treść Umowy lub Zapytania Ofertowego jest 
rozstrzygająca. 

4. Wykonawca oświadcza, że zawodowo trudni się prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych w 
dziedzinie zleconej przez Zamawiającego i zobowiązuje się wykonywać Umowę przy zachowaniu 
najwyższej staranności. 

5. Zamawiający, w odpowiednim zakresie, udostępni Wykonawcy, na potrzeby realizacji Umowy 
posiadane wyniki badań oraz dokumentację Projektu, w celu prawidłowego wykonania przez 
Wykonawcę prac badawczo-rozwojowych określonych Umową, z zastrzeżeniem, że informacje te, jak 
i wszystkie wyniki prac badawczo-rozwojowych powstałe w ramach niniejszej Umowy, stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego i Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z dalszymi 
postanowieniami Umowy do zachowania ich poufności. 

6. Wykonawca oświadcza, że wszystkich członków zespołu Wykonawcy, łączyły będą z Wykonawcą, w 
całym okresie realizacji Umowy, stosunki umowne, na mocy których Wykonawca będzie wyłącznym 
właścicielem i wyłącznym dysponentem praw własności intelektualnej (tj. praw własności 
przemysłowej, praw do know-how oraz majątkowych praw autorskich) do wytworów/utworów 
stworzonych przez te osoby w ramach realizacji niniejszej Umowy. W przypadku skierowania do 
Zamawiającego przez osoby wskazane w zdaniu poprzednim roszczeń dotyczących praw własności 
intelektualnej do wytworów/utworów stworzonych przez te osoby w ramach realizacji niniejszej 
Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić Zamawiającemu wgląd do umów, o których 
mowa w zdaniu poprzednim, oraz kopie takich umów, na każde wezwanie Zamawiającego, w 
terminie 7 dni roboczych od takiego wezwania. 

7. Szczegółowy plan prac badawczo-rozwojowych, objętych niniejszą Umową zawarty został w 
Załączniku nr 1 do Umowy. 

 
§ 2 

1. Wykonanie całości prac oraz przekazanie ich Wyników nastąpi najpóźniej do dnia 
__________________ 2022 roku. 

 
§ 3 

1. Za wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości 
________________________________ (słownie: _________________________________________) 
złotych netto, powiększone o podatek od towarów i usług wedle obowiązującej stawki, tj. 
________________________ (słownie: ____________________________________) złotych brutto 
dla etapu nr VII i VIII prac B+R - CHARAKTERYSTYKA SPEKTRALNO-PRĄDOWA UZYSKANYCH DIOD 
(PRACE BADAWCZE I PRACE ROZWOJOWE).  

2. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego, w częściach, po zakończeniu poszczególnych 
zadań w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z harmonogramem realizacji zamówienia 
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uzgodnionym przez Strony, który stanowił będzie załącznik do Umowy, z zastrzeżeniem że płatności 
częściowe nie mogą przekroczyć łącznie 60 % (sześćdziesięciu procent) wynagrodzenia wskazanego 
w ust. 1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT 
wystawionej przez Wykonawcę z 30-dniowym terminem płatności, liczonym od daty wystawienia 
faktury. Na wniosek Wykonawcy złożony najpóźniej przy zawarciu Umowy, Zamawiający dopuszcza 
możliwość wypłaty Wykonawcy zaliczki w wysokości do 25% (dwudziestu pięciu procent) 
wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, w takim przypadku zaliczka płatna będzie w terminie 14 
(czternastu) dni od daty zawarcia Umowy. 

3. Podstawą wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę jest opracowany przez Wykonawcę i 
zatwierdzony przez Zamawiającego raport z realizacji określonych prac B+R.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy i 
obejmuje w szczególności wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw własności intelektualnej oraz 
własności nośników, o których mowa w § 6 Umowy. 

5. W przypadku rozwiązania Umowy przed jej całkowitym wykonaniem z przyczyny leżącej po stronie 
Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Wykonawcy Wynagrodzenia w 
wysokości proporcjonalnej do zrealizowanej części Umowy nawet jeśli nie doszło do zakończenia 
całego etapu prac B+R. 

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zobowiązań i rozliczeń Wykonawcy zaciągniętych 
przez niego w celu wykonania niniejszej Umowy z jakiegokolwiek tytułu, w szczególności z tytułu: 
wynagrodzeń/honorariów twórców poszczególnych części lub składników własności intelektualnej, o 
których mowa w § 6 Umowy, twórców utworów składających się na własność intelektualną, o której 
mowa w § 1 ust. 6 Umowy, kosztów niezbędnych do należytego wykonania niniejszej Umowy, w tym 
również kosztów nabycia praw, o których mowa w § 6. 

7. W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu w związku z realizacją niniejszej Umowy lub w 
związku z korzystaniem przez Zamawiającego z własności intelektualnej, o której mowa w § 6 
Umowy, zgodnie z jej przeznaczeniem lub w ramach uprawnień wynikających z niniejszej Umowy, 
roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia przysługujących im praw w szczególności praw, o 
których mowa w § 6, w tym również osobistych praw autorskich, Zamawiający niezwłocznie 
zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, który zobowiązany jest do zaspokojenia na swój koszt wszelkich 
uzasadnionych roszczeń osób, których prawa zostały naruszone. 
 

§ 4 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) przekazanie Wykonawcy niezbędnych do przeprowadzenia badań materiałów lub 
odpowiedniego zakresu informacji (wskazówek, założeń badawczych, dokumentacji); 
Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć takie materiały i informacje najpóźniej w ciągu 3 dni 
od daty zawarcia Umowy, lub od daty w jakiej konieczność ich dostarczenia zgłosi Wykonawca. 
Jeżeli Zamawiający opóźnia się z przekazaniem materiałów lub informacji, o których wyżej 
mowa, a które mają wpływ na dalszą możliwość prowadzenia przez Wykonawcę prac 
składających się na Przedmiot Umowy, termin realizacji Umowy przedłuża się o czas tego 
opóźnienia. 

b) współdziałanie z Wykonawcą w okresie realizacji Przedmiotu Umowy. 
c) zapewnienie terminowej płatności należności wynikających z Umowy. 

 
§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 
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a) wykonania Przedmiotu Umowy w terminie określonym w Umowie; 
b) wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, wiedzą, normami 

technicznymi, przepisami prawa i z najwyższą profesjonalną starannością, z wykorzystaniem 
materiałów własnych, właściwych dla celów, jakim ma służyć przedmiotowe zamówienie; 

c) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu protokołów i Raportów (Zamawiający dopuszcza 
ich sporządzenie w języku angielskim) z poszczególnych etapów prac; 

d) współorganizacji i uczestnictwa w comiesięcznych spotkaniach z członkami zespołu 
badawczego ze strony Zamawiającego w biurze Projektu znajdującym się w Toruniu, przy 
ulicy Jurija Gagarina 7/41B lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania 
się na odległość, celem zaprezentowania postępów z wykonanych prac badawczo-
rozwojowych. 

e) wyrażenia zgody na przeprowadzenie weryfikacji miejsca realizacji prac badawczo-
rozwojowych w celu potwierdzenia zdolności Wykonawcy do należytego wykonania 
Przedmiotu Umowy, przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego. 

 
§ 6 

Wszystkie wyniki prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w ramach niniejszej Umowy, stanowiły 
będą własność Zamawiającego, a w związku z tym Wykonawca: 

1) z zastrzeżeniem postanowień punktów 2-6 poniżej, w zakresie wszelkich wytworów o charakterze 
dóbr własności intelektualnej, w tym know-how oraz w szczególności własności przemysłowej, 
powstałych w wykonaniu niniejszej Umowy (tak w odniesieniu do całości jak i poszczególnych 
elementów/części zrealizowanych przez Wykonawcę), w szczególności rozwinięcia lub modyfikacji 
technologii rozwijanych w ramach Projektu, przenosi na Zamawiającego pełnię praw do takich 
dóbr własności intelektualnej, w tym know-how oraz własności przemysłowej, w zakresie 
zastosowania rozwiązań opartych na tej własności intelektualnej i do korzystania z tych rozwiązań 
w sposób zarobkowy lub zawodowy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz uprawnienie 
do rozporządzania wszelkimi prawami do tych dóbr własności intelektualnej (w tym know-how 
oraz własność przemysłowa). Zamawiającemu, w tym zakresie, przysługuje m.in. prawo do 
dowolnego wykorzystywania rozwiązań składających się na te dobra własności intelektualnej (w 
tym know-how oraz własność przemysłowa), w tym w szczególności prawo do ich dowolnej 
implementacji, prawo do uzyskania ochrony praw własności przemysłowej do tych dóbr jeżeli 
będą one miały zdolność uzyskania ochrony takiej jak np. prawa pierwszeństwa, patenty na 
wynalazki, dodatkowe prawa ochronne, prawa ochronne na wzory użytkowe, prawa z rejestracji 
na wzory przemysłowe lub prawa ochronne na znaki towarowe, stanowiące składniki tych dóbr. 

2) w zakresie autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wykonaniu niniejszej Umowy 
(tak całości jak i poszczególnych ich elementów/części), w szczególności notatek z badań, 
raportów z badań, opisów badań, dokumentacji badań, analiz, itp., przenosi pełnię tych praw na 
Zleceniodawcę, bez ograniczeń czasowych ani terytorialnych, na wszystkich znanych polach 
eksploatacji, w tym polach o których mowa w art. 50 i art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. w szczególności na następujących polach 
eksploatacji: 

a) nadawanie w jakikolwiek sposób, za pomocą jakichkolwiek środków lub technik, w 
tym za pomocą wizji, fonii przewodowo, bezprzewodowo przez stację naziemną lub 
jakąkolwiek inną stację; 

b) wprowadzenie do pamięci komputera, sieci multimedialnych, udostępnianie odpłatnie 
lub nieodpłatnie w jakikolwiek sposób, jakimkolwiek podmiotom, w jakimkolwiek 
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czasie; 
c) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności elektroniczne udostępnianie 
na żądanie, zwłaszcza w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych; 

d) wykorzystywanie całości lub dowolnych fragmentów utworów w jakichkolwiek innych 
utworach; 

e) trwałe i czasowe zwielokrotnianie i utrwalanie jakimikolwiek środkami i technikami, w 
tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, 
cyfrową i wszelkimi innymi, i w jakiejkolwiek formie, w tym w szczególności na 
wszelkiego rodzaju i formatu płytach CD-ROM, DVD, dyskach optycznych, 
magnetooptycznych, magnetycznych, płytach kompaktowych i wszelkich innych 
nośnikach informacji; 

f) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, wprowadzenie do 
obrotu w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności poprzez umowy najmu, 
użyczenia, w tym również poprzez sieć Internet; 

g) tłumaczenie, sporządzanie wersji obcojęzycznych, przystosowywanie, jakiekolwiek 
zmiany, modyfikacje, w tym zmiany układu, tworzenie opracowań i przeróbek oraz 
rozporządzanie tak zmodyfikowanymi utworami oraz korzystanie z takich 
zmodyfikowanych utworów, w dowolny sposób na wszelkich polach eksploatacji 
wskazanych w niniejszym pkt 2; 

h) publiczne i niepubliczne wykonanie, odtworzenie wystawienie, reemitowanie i 
wyświetlanie w jakikolwiek sposób; 

i) prawo do określenia nazw elementów wchodzących w skład utworów, pod którymi 
będą one wykorzystywane lub rozpowszechniane, w tym nazw handlowych, włączając 
w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi 
oznaczone będą takie elementy utworów; 

j) prawo do wykorzystywania utworów do celów marketingowych lub promocji, w tym 
reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także dla celów edukacyjnych lub 
szkoleniowych; 

3) przenosi na Zamawiającego prawo do wyłącznego (z wyłączeniem innych podmiotów) 
wykonywania autorskich praw zależnych do opracowań utworów (tak całości jak i poszczególnych 
jego elementów/części), w tym prawo do sporządzania (w takim zakresie, w jakim zgodnie z 
prawem wymagane jest zezwolenie na sporządzanie) ich opracowań, korzystanie z ich 
opracowań, rozporządzanie ich opracowaniami w jakikolwiek sposób, w tym na wszelkich polach 
eksploatacji wskazanych w pkt 2, z prawem do dalszych rozporządzeń tym prawem; 

4) przenosi na Zamawiającego uprawnienie do wyłącznego udzielania zezwoleń innym podmiotom 
na sporządzanie (w takim zakresie, w jakim zgodnie z prawem wymagane jest zezwolenie na 
sporządzanie), rozporządzanie i korzystanie w jakikolwiek sposób z opracowań utworów i 
którejkolwiek ich części (tak całości, jak i ich poszczególnych elementów/części) oraz ich 
egzemplarzy, w tym na wszelkich polach eksploatacji dopuszczalnych prawem (w najszerszym 
możliwym zakresie, w tym w szczególności na polach eksploatacji wskazanych w pkt 2), wraz z 
prawem do rozporządzania takim uprawnieniem; 

5) upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych do utworów oraz do 
poszczególnych ich elementów/części. Zamawiający jest uprawniony do udzielania upoważnień 
do wykonywania autorskich praw osobistych do utworów podmiotom, którym przysługują 
autorskie prawa majątkowe do utworów lub do ich elementów/części; 
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6) zapewnia, że osoby, którym przysługują autorskie prawa osobiste do utworów, nie będą 
wykonywały tych praw w stosunku do Zamawiającego ani podmiotów upoważnionych przez 
Zamawiającego do wykonywania autorskich praw majątkowych do utworów lub któregokolwiek z 
ich elementów/części lub podmiotów, na które Zamawiający przeniesie autorskie prawa 
majątkowe do utworów lub któregokolwiek z ich elementów/części; 

7) w zakresie baz danych powstałych w wykonaniu niniejszej Umowy (tak całości jak i 
poszczególnych ich elementów/części) przenosi na Zamawiającego całość praw (bez ograniczeń 
czasowych, tak w kraju jak i za granicą) producenta bazy danych wskazanych w art. 6 ust. 1 
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, o ile wyniki badań, innowacyjne produkty, 
wraz z ich opisami/dokumentacją zawierającą know-how oraz utwory stanowiły będą przedmiot 
praw producenta bazy danych; 

8) przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których dostarczone zostaną Zamawiającemu 
dobra własności intelektualnej, w tym know-how, własność przemysłowa, utwory, bazy danych 
lub którychkolwiek z ich elementów/części. 

9) Prawa do wszelkich Wyników, w szczególności prawa do opisanych w niniejszym paragrafie dóbr 
własności intelektualnej (w szczególności prawa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa do 
uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa do uzyskania prawa z rejestracji wzoru 
przemysłowego etc.), utworów, baz danych lub którychkolwiek z ich elementów/części, 
przechodzą na Zamawiającego każdorazowo z chwilą przekazania Zamawiającemu tych Wyników 
– rezultatów prac Wykonawcy – w wykonaniu Przedmiotu Umowy. Zamawiający w każdym czasie 
uprawniony jest do żądania od Wykonawcy pisemnego potwierdzenia, że prawa do danego dobra 
własności intelektualnej, lub bazy danych lub którychkolwiek z ich elementów/części, przeszły na 
Zamawiającego – w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć 
Zamawiającemu stosowne pisemne potwierdzenie w terminie nie dłuższym niż 3 dni. 

10) Postanowienia pkt 9 stosuje się odpowiednio do przeniesienia własności rzeczy, zarówno 
będącymi nośnikami, o których mowa w pkt 8, jak i nie mającymi bezpośredniego związku z 
prawami własności intelektualnej, a które zostaną wytworzone przez Wykonawcę i przekazane 
Zamawiającemu w ramach realizacji Przedmiotu Umowy. 

 
§ 7 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych za odstąpienie od całości lub niewykonanej 
części Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 3 ust. 1 Umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które 
odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1. 

3. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 
powyżej kar umownych. 

4. Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji Umowy zdarzeń o charakterze siły 
wyższej, na które Strony nie mają wpływu, takich jak w szczególności epidemie, pandemie, rozruchy, 
zamieszki, pod warunkiem, że zdarzenia te obiektywnie mają wpływ na realizacje postanowień 
niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron inny niż związany z samą zmianą organizacji pracy 
danej Strony, co w przypadku np. epidemii lub pandemii oznacza prawną niemożność wykonywania 
określonej działalności (tj. lockdown dla danej branży lub branży ściśle powiązanej, bez której 
funkcjonowania nie jest możliwa realizacja postanowień niniejszej Umowy), Strony podejmą 
działania w celu zminimalizowania skutków siły wyższej na Umowę, w szczególności zdarzenia o 
charakterze siły wyższej uprawniają Strony do zmiany Umowy, w zakresie terminów umownych, tak 



 
 

Strona 1 z 1 

by uległy one przedłużeniu o czas występowania wpływu opisanego zdarzenia na realizację 
postanowień niniejszej Umowy. 

 
§ 8 

1. Strony zgodnie postanawiają, że informacje, o których mowa w § 1 ust. 5, oraz wszelkie informacje, w 
tym wyniki badań, know-how, dobra własności przemysłowej, utwory wytworzone w ramach niniejszej 
Umowy jak i wszelkie inne dotyczące Strony (Strona ujawniająca informacje) informacje techniczne, 
technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne, dane osobowe lub 
wszelkie inne dotyczące tej Strony informacje/dokumenty/dane oznaczone klauzulą wskazującą na ich 
poufność, w których posiadanie druga Strona (Strona otrzymująca informacje) weszła w ramach lub w 
trakcie realizacji niniejszej Umowy, stanowią informacje poufne i tajemnicę przedsiębiorstwa Strony 
ujawniającej informacje w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (dalej „Informacje Poufne”). 

2. Strony zobowiązują się w szczególności: 
a) zachować w ścisłej tajemnicy Informacje Poufne drugiej Strony oraz 
b) podjąć wszelkie niezbędne kroki do zapewnienia, że żadna z osób posiadających Informacje 

Poufne, drugiej Strony, nie ujawni tych informacji ani ich źródła zarówno w całości, jak i w 
części osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Strony ujawniającej 
informacje, 

c) nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać jakiejkolwiek 
Informacji Poufnej drugiej Strony lub jej części, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne 
w celach i w związku z realizacją niniejszej Umowy, w których to przypadkach wszelkie takie 
kopie lub reprodukcje będą własnością Strony ujawniającej informacje. 

3. Zobowiązania zawarte w ust. 2 nie będą miały zastosowania odnośnie do jakiejkolwiek części 
Informacji Poufnych, które: 

a) są opublikowane, znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomości bez naruszania prawa 
lub postanowień niniejszej Umowy, 

b) zostały prawnie przekazane przez osobę trzecią, bez naruszania jakichkolwiek zobowiązań o 
ich nieujawnianiu w stosunku do Strony ujawniającej informacje, 

c) zostaną ujawnione przez Stronę otrzymującą informację za uprzednią pisemną zgodą Strony, 
której Informacje Poufne one stanowią, 

d) zostały niezależnie opracowane przez Stronę i nie wchodzą w zakres zobowiązań wynikających 
z niniejszej umowy, przy czym ciężar dowodu wykazania tej okoliczności spoczywa na tej 
Stronie. 

4. Zobowiązanie Stron do zachowania tajemnicy Informacji Poufnych jest zobowiązaniem 
bezterminowym i trwa do czasu ujawnienia Informacji Poufnych (każdej informacji składającej się na 
Informacje Poufne z osobna), do publicznej wiadomości, przez Stronę, której Informacje Poufne one 
stanowią lub jego następcę prawnego. 

5. Wykonawca poza zobowiązaniem do zachowania tajemnicy Informacji Poufnych, zobowiązuje się do 
niepodejmowania jakichkolwiek innych zachowań o charakterze konkurencyjnym w stosunku do 
Zamawiającego związanych z korzystaniem z Wyników zrealizowanych/wytworzonych w ramach 
niniejszej Umowy i własności intelektualnej, o której mowa w § 6 Umowy, w szczególności 
zobowiązuje się do niestosowania rozwiązań wchodzących w skład własności intelektualnej, o której 
mowa w § 6 Umowy. 

6. Zobowiązanie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 5 jest zobowiązaniem bezterminowym i trwa do 
czasu ujawnienia Informacji Poufnych (każdej informacji składającej się na Informacje Poufne z 
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osobna), do publicznej wiadomości, przez Zamawiającego lub jego następcę prawnego lub jeżeli 
własność intelektualna, o której mowa w § 6, poddana zostanie przez Zamawiającego lub jego 
następcę prawnego ochronie własności przemysłowej (patentowej/ochronnej/rejestracyjnej) – do 
upływu okresu tej ochrony. 

7. Na wszelkie marketingowe wykorzystanie informacji o fakcie współpracy Stron, wynikającej z niniejszej 
Umowy zgodę muszą wyrazić obie Strony. 
 

§ 9 
1. Wszystkie powiadomienia, których dostarczenie jest wymagane lub dozwolone w ramach Umowy i 

dla których Umowa nie określa wyraźnie formy, będą miały formę pisemną i zostaną dostarczone 
osobiście, lub wysłane listem poleconym albo przesyłką kurierską (z potwierdzeniem odbioru).  

2. Zawiadomienia należy przesyłać na następujący adresy: 
a) Zamawiający: 

Noctiluca Spółka Akcyjna 
Ulica Jurija Gagarina 7/41B 
87-100 Toruń 

b) Wykonawca:  
_____________________  
_____________________ 
_____________________ 

3. Strona ma obowiązek pisemnie zawiadomić druga Stronę o zmianie adresu, w terminie 7 dni od 
wystąpienia tego zdarzenia.  

4. Zawiadomienia niedoręczone lub niewłaściwie doręczone drugiej Stronie z powodu niewypełnienia 
obowiązku, o którym mowa w ust. 3, są skuteczne z chwilą wysłania na ostatni znany adres. 

5. W przypadku gdy Umowa dopuszcza jako wystarczającą formę wiadomości wiadomość elektroniczną 
e-mail, wiadomość taka wymaga przesłania jej z następujących adresów: 

a) po stronie Zamawiającego – adres e-mail: mbosiak@noctiluca.eu  
b) po stronie Wykonawcy – adres e-mail: ______________________ 

6. Do zmiany adresów e-mail stosuje się postanowienia ust. 3 i wymagają one zachowania formy 
pisemnej oraz przesłania na adresy, o których mowa w ust. 2. 

 
§ 10 

1. Każda ze Stron ma obowiązek niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o wszelkich zmianach 
swojego statusu prawnego, a w szczególności o wszczęciu postępowania upadłościowego, 
układowego, restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego.  

 
§ 11 

1. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron. 

2. Wykonawca nie może dokonać zastawu lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, 
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej  
z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, zgody Zamawiającego wyrażonej na 
piśmie pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego 
w tym, w szczególności ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.  

about:blank
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4. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów wynikłych w związku z 
wykonywaniem Umowy. W braku polubownego rozwiązania sporów, wszelkie spory powstałe w 
związku i na podstawie Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.  

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną części 
umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Integralną część niniejszej umowy stanowi: 
a) Załącznik nr 1: Szczegółowy plan prac badawczo-rozwojowych; 
b) Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy. 

 
 
 
 
 
 

……………………………………………     ……………………………………………  
      Zamawiający                             Wykonawca 
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Załącznik nr 1  
do Umowy zlecenia przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych z dnia __________________ 

 
 

Siódmy i ósmy etap prac B+R - CHARAKTERYSTYKA SPEKTRALNO-PRĄDOWA UZYSKANYCH DIOD (PRACE 
BADAWCZE I PRACE ROZWOJOWE): 

• Celem głównym realizacji niniejszego zadania badawczego jest wykonanie pełnej charakterystyki 
spektralnej, prądowo-napięciowej i starzeniowej dla najlepszych z uzyskanych w etapie 6 prac 
B+R prototypowych diod OLED. 

• Zakres prac badawczo-rozwojowych obejmował będzie przede wszystkim wykonanie pomiarów 
natężenia/gęstości prądu oraz luminancji w funkcji przyłożonego napięcia dla wybranych diod 
OLED, wykonanie widma elektroluminescencji, wyznaczenie współrzędnych kolorymetrycznych 
CIE emitowanego światła, wyznaczenie zewnętrznej wydajności kwantowej elektroluminescencji i 
pomiary starzeniowe uzyskanych urządzeń.  

• Rezultatem prac badawczo-rozwojowych będzie wyznaczenie natężenia/gęstości prądu i 
luminancji w funkcji przyłożonego napięcia, widmo emisyjne diody, współrzędne 
kolorymetrycznych CIE emitowanego światła, wyznaczenie zewnętrznej wydajności kwantowej 
elektroluminescencji oraz pomiary starzeniowe uzyskanych urządzeń. 

 
 
 
 
 
 

……………………………………………     ……………………………………………  
      Zamawiający                             Wykonawca 

 


