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TOPHOE POLSKA sp. z o. o. z siedzibą w
wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 

 UMOWA 

zawarta w dniu: …………………………

TOPHOE POLSKA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością 

53-611 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

numerem KRS: 0000626078, NIP:8943080985, REGON: 364863905

reprezentowaną przez: David Nouraud 

zwaną dalej Zamawiającym,  

 

a 

 

(nazwa firmy ) z siedzibą w 

………………………………………………………….

reprezentowaną przez: …………………………………………..

zwaną dalej  Dostawcą 

 

zwanymi dalej również łącznie „Stronami

 

Strony zawarły Umowę („Umowa”) o następującej treści:

 

 

1. Przedmiotem umowy, zgodnie z Zapytaniem ofertowym Zamawiającego 

realizowanym w ramach projektu pn.: 

prądem jednofazowym do 240V” 

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

 

2. Wskazany w ust.1 powyżej przedmiot umowy jest zgodny z zamówieniem Zamawiającego nr 

……………………………… z dnia 

3. Dostawca oświadcza, iż sprzęt podlegający dostawie na podstawie niniejszej umowy będzie fabrycznie 

OPHOE POLSKA sp. z o.o.

 

 
z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Strzegomskiej 55D

wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000626078, REGON 364863905

MOWA DOSTAWY NR ……………………… 

…………………………  we  Wrocławiu pomiędzy:

 

TOPHOE POLSKA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA 

FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

8943080985, REGON: 364863905 

 

z siedzibą w ………………………………………….., 

…………………………………………………………. 

………………………………………….. 

ronami” lub odpowiednio „Stroną”.  

Strony zawarły Umowę („Umowa”) o następującej treści: 

§1 Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy, zgodnie z Zapytaniem ofertowym Zamawiającego 

realizowanym w ramach projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej 

prądem jednofazowym do 240V” oraz z ofertą Dostawcy z dnia ……………………..

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

.1 powyżej przedmiot umowy jest zgodny z zamówieniem Zamawiającego nr 

z dnia ………………………... 

Dostawca oświadcza, iż sprzęt podlegający dostawie na podstawie niniejszej umowy będzie fabrycznie 

sp. z o.o.                             

 

Strzegomskiej 55D, kod pocztowy 53-611  
364863905, NIP: 8943080985 

 

we  Wrocławiu pomiędzy: 

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55D, 

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA 

FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod 

, wpisaną do rejestru 

Przedmiotem umowy, zgodnie z Zapytaniem ofertowym Zamawiającego ……………………… 

„Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej 

……………………... jest dostawa: 

.1 powyżej przedmiot umowy jest zgodny z zamówieniem Zamawiającego nr 

Dostawca oświadcza, iż sprzęt podlegający dostawie na podstawie niniejszej umowy będzie fabrycznie 
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TOPHOE POLSKA sp. z o. o. z siedzibą w
wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 

nowy oraz posiadać będzie wszelkie wymagane prawem dok

użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem 

 

1. Dostawa ………………………………

ryzyko Dostawcy do siedziby Zamawiającego, pod adresem: 

potwierdzona przez Strony protokołem (formularzem) odbioru

2. Czas realizacji dostawy ………………………………….

podpisania umowy.  

3. Termin dostawy dostarczenia przedmiotu zamówienia jest określany jako dzień dostawy przedmiotu

zamówienia do siedziby zamawiającego

 

1. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Dostawcy łąc

2. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Dostawcy nastąpi przelewem na jego rachunek bankowy w 

………………………… 

3. Podstawą do dokonania zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT. Faktura wystawiona zostanie 

po sporządzeniu protokołu (formular

(lub alternatywne, równoważne zapisy gdy forma płatności będzie inna)

4. Protokół zostanie stworzony przez Zamawiającego w okresie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia 

dostawy przedmiotu zamówienia.

5. Jeżeli Zamawiający nie dokona odbioru badań w terminie, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca ma prawo 

sporządzić jednostronny protokół przekazania przedmiotu zamówienia, który będzie stanowił podstawę 

dokonania rozliczeń. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wys

podpisania go przez Dostawcę, który będzie stanowił podstawę odbioru lub nie (w przypadku uchybień w 

dostawie) przedmiotu zamówienia.

7. Jako dzień zapłaty traktuje się datę wpływu na rachunek bankowy Dos

8. Zapłata nastąpi w terminie do ………………

odbioru. 

9. Koszty dostawy przedmiotu zamówienia pokrywa w całości Dostawca. 

 

 

OPHOE POLSKA sp. z o.o.

 

 
z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Strzegomskiej 55D

wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000626078, REGON 364863905

nowy oraz posiadać będzie wszelkie wymagane prawem dokumenty: atesty, certyfikaty i dopuszczenia do 

użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem – o ile wynika to z odpowiednich przepisów prawa.

§2 Terminy wykonania umowy 

 

……………………………… wskazanego w §1 ust.1 umowy zostanie zrealizowania na koszt i 

tawcy do siedziby Zamawiającego, pod adresem: ul. Strzegomska 55D

potwierdzona przez Strony protokołem (formularzem) odbioru z zastrzeżeniem §3

………………………………….: do ……………………………..

Termin dostawy dostarczenia przedmiotu zamówienia jest określany jako dzień dostawy przedmiotu

do siedziby zamawiającego zgodnie z ust. 1.  

§3 Wynagrodzenie 

 

Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Dostawcy łącznie kwotę: ………………………..

Zapłata wynagrodzenia na rzecz Dostawcy nastąpi przelewem na jego rachunek bankowy w 

Podstawą do dokonania zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT. Faktura wystawiona zostanie 

po sporządzeniu protokołu (formularza) odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. 

równoważne zapisy gdy forma płatności będzie inna)

Protokół zostanie stworzony przez Zamawiającego w okresie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia 

dostawy przedmiotu zamówienia. 

Jeżeli Zamawiający nie dokona odbioru badań w terminie, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca ma prawo 

sporządzić jednostronny protokół przekazania przedmiotu zamówienia, który będzie stanowił podstawę 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wystawienia jednostronnego protokołu odbioru bez potrzeby 

podpisania go przez Dostawcę, który będzie stanowił podstawę odbioru lub nie (w przypadku uchybień w 

dostawie) przedmiotu zamówienia. 

Jako dzień zapłaty traktuje się datę wpływu na rachunek bankowy Dostawcy.  

……………… dni od daty podpisania przez Strony protokołu (formularza) 

Koszty dostawy przedmiotu zamówienia pokrywa w całości Dostawca.  

sp. z o.o.                             

 

Strzegomskiej 55D, kod pocztowy 53-611  
364863905, NIP: 8943080985 

umenty: atesty, certyfikaty i dopuszczenia do 

o ile wynika to z odpowiednich przepisów prawa. 

wskazanego w §1 ust.1 umowy zostanie zrealizowania na koszt i 

Strzegomska 55D, 53-611 Wrocław oraz 

§3 ust.5 i ust.6. 

…………………………….. dni od daty 

Termin dostawy dostarczenia przedmiotu zamówienia jest określany jako dzień dostawy przedmiotu 

………………………..  

Zapłata wynagrodzenia na rzecz Dostawcy nastąpi przelewem na jego rachunek bankowy w 

Podstawą do dokonania zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT. Faktura wystawiona zostanie 

bez zastrzeżeń.  

równoważne zapisy gdy forma płatności będzie inna) 

Protokół zostanie stworzony przez Zamawiającego w okresie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia 

Jeżeli Zamawiający nie dokona odbioru badań w terminie, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca ma prawo 

sporządzić jednostronny protokół przekazania przedmiotu zamówienia, który będzie stanowił podstawę 

tawienia jednostronnego protokołu odbioru bez potrzeby 

podpisania go przez Dostawcę, który będzie stanowił podstawę odbioru lub nie (w przypadku uchybień w 

dni od daty podpisania przez Strony protokołu (formularza) 
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TOPHOE POLSKA sp. z o. o. z siedzibą w
wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 

§4 Gwarancja i rękojmia / opieka serwisowa

1. Na przedmiot zamówienia Dostawca  udziela Zamawiającemu 

oraz rękojmi za wady na dostarczony sprzęt. 

2. W okresie ……………… od dostawy, Dostawca zapewnia opiekę serwisową nad przedmiotem zamówienia 

świadczoną w siedzibie Zamaw

po zgłoszeniu.  (chyba, że zamówienie będzie wskazywało na inny sposób serwisowania)

 

1. Zamawiający  zobowiązuje się wykorzystywać przedmiot Umowy zgodnie z jego 

2. Dostawca może powierzyć wykonania niniejszej Umowy innemu podmiotowi bez uzyskania uprzedniej 

zgody Zamawiającego. W takim przypadku 

jak za własne. 

3. Strony upoważniają następujące o

a) ze strony Dostawcy:   

b) ze strony Zamawiającego:

c) ze strony Zamawiającego: Piotr Jashari tel.

4. Osoby podpisujące umowę oświadczają, że są umocowane do podpisywania i składania oświadczeń woli 

w imieniu Strony, którą reprezentują i że umocowanie to nie wygasło w dniu zawarcia umowy, a w razie 

złożenia tegoż oświadczenia niezgodnie ze s

wynikłe z tego tytułu szkody. 

5. Dostawca oświadcza i gwarantuje, że nie zawarł ani nie zawrze jakiejkolwiek umowy zobowiązującej go do 

obciążenia lub przeniesienia praw do przedmiotu zamówienia

trzecich, ani też nie udzieli osobom trzecim jakichkolwiek licencji w tym zakresie. 

 

1. Dostawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

określonego w § 1 Umowy.  

2. W przypadku opóźnienia terminu zakończenia któregokolwiek z etapów 

opóźnienia dostarczenia przedmiotu zamówienia 

umowne za każdy dzień opóźnienia, począwszy od dnia następ

przedmiotu zamówienia (zgodnie z 

każdy dzień spóźnienia.  

OPHOE POLSKA sp. z o.o.

 

 
z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Strzegomskiej 55D

wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000626078, REGON 364863905

§4 Gwarancja i rękojmia / opieka serwisowa 

 

Na przedmiot zamówienia Dostawca  udziela Zamawiającemu …………..miesięcznej gwarancji jakości 

oraz rękojmi za wady na dostarczony sprzęt.  

od dostawy, Dostawca zapewnia opiekę serwisową nad przedmiotem zamówienia 

świadczoną w siedzibie Zamawiającego lub metodą Door-to-Door. Czas reakcji: ………….

(chyba, że zamówienie będzie wskazywało na inny sposób serwisowania)

§5 Obowiązki stron 

 

Zamawiający  zobowiązuje się wykorzystywać przedmiot Umowy zgodnie z jego 

Dostawca może powierzyć wykonania niniejszej Umowy innemu podmiotowi bez uzyskania uprzedniej 

takim przypadku Dostawca odpowiada za działania i zaniechania tego podmiotu 

Strony upoważniają następujące osoby do dokonywania uzgodnień przy realizacji niniejszej Umowy:

a) ze strony Dostawcy:   …………………………………………………………..

b) ze strony Zamawiającego: Mieczysław Skalniak, e-mail: m.skalniak@tophoe.pl, tel. 660

c) ze strony Zamawiającego: Piotr Jashari tel. 691 800 517   

Osoby podpisujące umowę oświadczają, że są umocowane do podpisywania i składania oświadczeń woli 

w imieniu Strony, którą reprezentują i że umocowanie to nie wygasło w dniu zawarcia umowy, a w razie 

złożenia tegoż oświadczenia niezgodnie ze stanem faktycznym, ponoszą odpowiedzialność za wszelkie 

oświadcza i gwarantuje, że nie zawarł ani nie zawrze jakiejkolwiek umowy zobowiązującej go do 

żenia lub przeniesienia praw do przedmiotu zamówienia, o których mowa w § 1, na rzecz osób 

trzecich, ani też nie udzieli osobom trzecim jakichkolwiek licencji w tym zakresie. 

 

§6 Kary umowne 

ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

W przypadku opóźnienia terminu zakończenia któregokolwiek z etapów realizacji zamówienia

przedmiotu zamówienia z winy Dostawcy, Zamawiający naliczy 

umowne za każdy dzień opóźnienia, począwszy od dnia następnego po upływie terminu 

(zgodnie z § 2 Umowy ust. 2 i ust. 3) , w wysokości  0,5% wartości zamówienia 

sp. z o.o.                             

 

Strzegomskiej 55D, kod pocztowy 53-611  
364863905, NIP: 8943080985 

miesięcznej gwarancji jakości 

od dostawy, Dostawca zapewnia opiekę serwisową nad przedmiotem zamówienia 

Czas reakcji: …………. dni roboczych 

(chyba, że zamówienie będzie wskazywało na inny sposób serwisowania) 

Zamawiający  zobowiązuje się wykorzystywać przedmiot Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Dostawca może powierzyć wykonania niniejszej Umowy innemu podmiotowi bez uzyskania uprzedniej 

Dostawca odpowiada za działania i zaniechania tego podmiotu 

soby do dokonywania uzgodnień przy realizacji niniejszej Umowy: 

………………………………………………………….. 

mail: m.skalniak@tophoe.pl, tel. 660 537 998 

Osoby podpisujące umowę oświadczają, że są umocowane do podpisywania i składania oświadczeń woli 

w imieniu Strony, którą reprezentują i że umocowanie to nie wygasło w dniu zawarcia umowy, a w razie 

tanem faktycznym, ponoszą odpowiedzialność za wszelkie 

oświadcza i gwarantuje, że nie zawarł ani nie zawrze jakiejkolwiek umowy zobowiązującej go do 

, o których mowa w § 1, na rzecz osób 

trzecich, ani też nie udzieli osobom trzecim jakichkolwiek licencji w tym zakresie.  

ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia  

realizacji zamówienia lub 

, Zamawiający naliczy Dostawcy kary 

nego po upływie terminu dostarczenia 

5% wartości zamówienia za 
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TOPHOE POLSKA sp. z o. o. z siedzibą w
wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 

3. W każdym przypadku naruszenia przez 

Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę

złotych) za każdy przypadek nieuprawnionego naruszenia obowiązku zachowania poufności, po 

uprawdopodobnieniu tego faktu przez Zamawiającego. 

4. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana z winy 

wysokości 50% należnego mu Wynagrodzenia, o którym mowa w § 

5. Kary umowne zastrzeżone w ust. 2

odszkodowania przewyższającego ich wysokość. 

6. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane siłą wyższą. 

Dla potrzeb umowy Strony zgodnie oświadczają, że siła wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, o 

charakterze zewnętrznym i obiekt

dało się przewidzieć ani mu zapobiec. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z 

niedołożenia przez Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej mających wpływ na wykonanie zobowiązania 

wynikającego z Umowy, żadna ze Stron nie może domagać się odszkodowania ani kar umownych. Strona 

dotknięta działaniem siły wyższej zobowiązana jest do ni

działaniu siły wyższej, jej przyczynie i przewidywanym czasie działania, o ile ze względu na czynnik siły 

wyższej jest to możliwe.  

 

 

1. Umowa wygasa wraz z wykonaniem zobowiązań Stron. 

2. Umowa ulega rozwiązaniu w każdym czasie, wobec zgodnych oświadczeń Stron. 

3. Zamawiający może niniejszą Umowę wypowiedzieć z ważnych powodów za jednomiesięcznym okresem 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec mie

poczynił w celu należytego wykonania Umowy, a także zwrócić część wynagrodzenia odpowiadającą jego 

dotychczas wykonanym czynnościom. 

4. W wypadku niewywiązywania się jednej ze Stron z warunków Umowy

wcześniejszego jej wypowiedzenia, niezależnie od żądania odszkodowania za poniesione koszty i 

utracone korzyści.  

5. Umowa zostaje rozwiązana w trybie natychmiastowym z winy Dostawcy w przypadku gdy termin 

dostarczenia przedmiotu zamówienia będzie dłuższy niż 30

umowy/zamówienia w tym § 2 Umowy ust
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z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Strzegomskiej 55D

wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000626078, REGON 364863905

W każdym przypadku naruszenia przez Dostawcę obowiązku zachowania poufności określonego w 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

za każdy przypadek nieuprawnionego naruszenia obowiązku zachowania poufności, po 

uprawdopodobnieniu tego faktu przez Zamawiającego.  

wa zostanie rozwiązana z winy Dostawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umown

% należnego mu Wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.  

w ust. 2-4 nie wyłączają możliwości dochodzenia na zasadach ogólnych 

przewyższającego ich wysokość.  

Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane siłą wyższą. 

Dla potrzeb umowy Strony zgodnie oświadczają, że siła wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, o 

charakterze zewnętrznym i obiektywnym, w żadnym stopniu niezależne od Strony lub Stron, którego nie 

dało się przewidzieć ani mu zapobiec. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z 

niedołożenia przez Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu 

W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej mających wpływ na wykonanie zobowiązania 

wynikającego z Umowy, żadna ze Stron nie może domagać się odszkodowania ani kar umownych. Strona 

dotknięta działaniem siły wyższej zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o 

działaniu siły wyższej, jej przyczynie i przewidywanym czasie działania, o ile ze względu na czynnik siły 

§7 Wygaśnięcie i rozwiązanie Umowy 

Umowa wygasa wraz z wykonaniem zobowiązań Stron.  

Umowa ulega rozwiązaniu w każdym czasie, wobec zgodnych oświadczeń Stron. 

Zamawiający może niniejszą Umowę wypowiedzieć z ważnych powodów za jednomiesięcznym okresem 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Powinien jednak zwrócić  Dostawcy

poczynił w celu należytego wykonania Umowy, a także zwrócić część wynagrodzenia odpowiadającą jego 

dotychczas wykonanym czynnościom.  

W wypadku niewywiązywania się jednej ze Stron z warunków Umowy, drugiej Stronie przysługuje prawo 

wcześniejszego jej wypowiedzenia, niezależnie od żądania odszkodowania za poniesione koszty i 

Umowa zostaje rozwiązana w trybie natychmiastowym z winy Dostawcy w przypadku gdy termin 

zamówienia będzie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych

Umowy ust. 2 i ust. 3.  

§8 Poufność 

sp. z o.o.                             
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obowiązku zachowania poufności określonego w § 8, 

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

za każdy przypadek nieuprawnionego naruszenia obowiązku zachowania poufności, po 

, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w 

wyłączają możliwości dochodzenia na zasadach ogólnych 

Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane siłą wyższą. 

Dla potrzeb umowy Strony zgodnie oświadczają, że siła wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, o 

ywnym, w żadnym stopniu niezależne od Strony lub Stron, którego nie 

dało się przewidzieć ani mu zapobiec. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z 

niedołożenia przez Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.  

W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej mających wpływ na wykonanie zobowiązania 

wynikającego z Umowy, żadna ze Stron nie może domagać się odszkodowania ani kar umownych. Strona 

ezwłocznego poinformowania drugiej Strony o 

działaniu siły wyższej, jej przyczynie i przewidywanym czasie działania, o ile ze względu na czynnik siły 

Umowa ulega rozwiązaniu w każdym czasie, wobec zgodnych oświadczeń Stron.  

Zamawiający może niniejszą Umowę wypowiedzieć z ważnych powodów za jednomiesięcznym okresem 

Dostawcy wydatki, które ten 

poczynił w celu należytego wykonania Umowy, a także zwrócić część wynagrodzenia odpowiadającą jego 

, drugiej Stronie przysługuje prawo 

wcześniejszego jej wypowiedzenia, niezależnie od żądania odszkodowania za poniesione koszty i 

Umowa zostaje rozwiązana w trybie natychmiastowym z winy Dostawcy w przypadku gdy termin 

kalendarzowych w stosunku do terminów z 
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1. Każda ze Stron zobowiązuje się nie ujawniać jakichkolwiek informacji związanych z zawarciem niniejszej 

Umowy, ani też informacji handlowych, technologicznych, produkcyjnych lub organizacyjnych drugiej 

Strony uzyskanych w związku z wykonaniem postanowień ni

dostępne publicznie, lub też ich ujawnienie będzie wymagane przez przepisy prawa. 

2. Strony zachowają w tajemnicy wszelkie informacje poufne otrzymane od drugiej Strony w okresie 

obowiązywania Umowy /Zamówienia o

ramach którego taką informację otrzymały, chyba że:

a) informacje takie są w wiadomości publicznej lub zostaną podane do publicznej 

wiadomości bez winy drugiej Strony

b) Strona jest prawnie 

2. Na potrzeby Umowy oraz Zamówień pod pojęciem informacji poufnych rozumie się informacje obejmujące 

tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności informacje dotyczące:

a) strategii marketingowej i firmowej, planów 

wyników przeprowadzonych badań;

b) stosowanych metod i procedur, informacji technicznych, know

handlowych, strategii biznesowych, planów marketingowych;

c) kontaktów handlowych, baz danych klientów, spisów 

szczegółów umów z nimi zawartych, a także informacji na temat pracowników oraz 

współpracowników Stron;

d) budżetu, rachunkowości, sprawozdań handlowych, raportów wymaganych przepisami 

prawa i innych raportów finansowych, a także p

e) innych informacji i dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, ”zastrzeżone” lub inną 

podobnej treści.

3. Powyższe zobowiązania nie ograniczają prawa Stron do powoływania się na ich wzajemną współpracę w 

komunikacji z osobami trzecimi, w szczególności inwestorami lub potencjalnymi inwestorami (w przypadku 

inwestorów lub potencjalnych inwestorów 

 

 

1. Strony zgodnie ustalają, że wszelkie prawa własności za wykonanie 

cechy utworu (dalej „Utworu” w rozumieniu przepisów o prawach autorskich 

Zamawiającemu bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich polach eksploatacji.

2. Dostawca oświadcza, że Utwór nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz 
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Każda ze Stron zobowiązuje się nie ujawniać jakichkolwiek informacji związanych z zawarciem niniejszej 

Umowy, ani też informacji handlowych, technologicznych, produkcyjnych lub organizacyjnych drugiej 

Strony uzyskanych w związku z wykonaniem postanowień niniejszej Umowy, chyba że byłyby to informacje 

dostępne publicznie, lub też ich ujawnienie będzie wymagane przez przepisy prawa. 

Strony zachowają w tajemnicy wszelkie informacje poufne otrzymane od drugiej Strony w okresie 

obowiązywania Umowy /Zamówienia oraz przez 5 lat od rozwiązania/wygaśnięcia Umowy/Zamówienia, w 

ramach którego taką informację otrzymały, chyba że: 

informacje takie są w wiadomości publicznej lub zostaną podane do publicznej 

wiadomości bez winy drugiej Strony 

Strona jest prawnie zobowiązana do ujawnienia takiej informacji.

Na potrzeby Umowy oraz Zamówień pod pojęciem informacji poufnych rozumie się informacje obejmujące 

tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności informacje dotyczące: 

strategii marketingowej i firmowej, planów rozwoju działalności, raportów sprzedaży, 

wyników przeprowadzonych badań; 

stosowanych metod i procedur, informacji technicznych, know

handlowych, strategii biznesowych, planów marketingowych; 

kontaktów handlowych, baz danych klientów, spisów klientów i kontrahentów oraz 

szczegółów umów z nimi zawartych, a także informacji na temat pracowników oraz 

współpracowników Stron; 

budżetu, rachunkowości, sprawozdań handlowych, raportów wymaganych przepisami 

prawa i innych raportów finansowych, a także pozostałych spraw finansowych;

innych informacji i dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, ”zastrzeżone” lub inną 

podobnej treści. 

Powyższe zobowiązania nie ograniczają prawa Stron do powoływania się na ich wzajemną współpracę w 

cimi, w szczególności inwestorami lub potencjalnymi inwestorami (w przypadku 

inwestorów lub potencjalnych inwestorów - wraz z możliwością ujawnienia treści tej Umowy).

§9 Prawa własności 

 

ustalają, że wszelkie prawa własności za wykonanie przedmiotu zamówienia, który maja 

cechy utworu (dalej „Utworu” w rozumieniu przepisów o prawach autorskich zostają przekazane

Zamawiającemu bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich polach eksploatacji.

e Utwór nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz 

sp. z o.o.                             
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Każda ze Stron zobowiązuje się nie ujawniać jakichkolwiek informacji związanych z zawarciem niniejszej 

Umowy, ani też informacji handlowych, technologicznych, produkcyjnych lub organizacyjnych drugiej 

niejszej Umowy, chyba że byłyby to informacje 

dostępne publicznie, lub też ich ujawnienie będzie wymagane przez przepisy prawa.  

Strony zachowają w tajemnicy wszelkie informacje poufne otrzymane od drugiej Strony w okresie 

lat od rozwiązania/wygaśnięcia Umowy/Zamówienia, w 

informacje takie są w wiadomości publicznej lub zostaną podane do publicznej 

zobowiązana do ujawnienia takiej informacji. 

Na potrzeby Umowy oraz Zamówień pod pojęciem informacji poufnych rozumie się informacje obejmujące 

rozwoju działalności, raportów sprzedaży, 

stosowanych metod i procedur, informacji technicznych, know-how, tajemnic 

 

klientów i kontrahentów oraz 

szczegółów umów z nimi zawartych, a także informacji na temat pracowników oraz 

budżetu, rachunkowości, sprawozdań handlowych, raportów wymaganych przepisami 

ozostałych spraw finansowych; 

innych informacji i dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, ”zastrzeżone” lub inną 

Powyższe zobowiązania nie ograniczają prawa Stron do powoływania się na ich wzajemną współpracę w 

cimi, w szczególności inwestorami lub potencjalnymi inwestorami (w przypadku 

wraz z możliwością ujawnienia treści tej Umowy). 

przedmiotu zamówienia, który maja 

zostają przekazane w całości  

Zamawiającemu bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich polach eksploatacji. 

e Utwór nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz 
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dóbr osobistych, jak również, że osobiste i majątkowe prawa autorskie do Utworu nie są ograniczone 

jakimikolwiek prawami osób trzecich.

 

                                                       

1. Strony dążyć będą do polubownego załatwienia wszelkich sporów. W przypadku nie dojścia do 

porozumienia, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla 

2. Strony postanawiają, że postanowienia niniejszej umowy nie wygasną i na ich obowiązywanie nie będzie 

miała wpływu jakakolwiek zmiana własności lub inne przekształcenia kapitałowe stron.

3. Całkowita lub częściowa nieważność, względnie wzruszalność, kt

umowy nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień.

4. Ewentualnie nieważne postanowienia lub ich części Strony zastąpią postanowieniami o treści 

odpowiadającej w sposób najbardziej zbliżony wspólnej woli 

wadliwych. 

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych.

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania form

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

8. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

                   DOSTAWCA                                                                            

 

 

             ......................................                                                                                 ......

 

 

 

Załączniki: 

1) Zapytanie ofertowe w ramach ……………………………………………

sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym do 240V”

2) Oferta Dostawcy z dnia …………………….. złożonej

3) Zamówienie Nr …………………….. z dnia …………………………….
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dóbr osobistych, jak również, że osobiste i majątkowe prawa autorskie do Utworu nie są ograniczone 

jakimikolwiek prawami osób trzecich. 

                                                       §10   Postanowienia końcowe 

 

Strony dążyć będą do polubownego załatwienia wszelkich sporów. W przypadku nie dojścia do 

porozumienia, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla 

Strony postanawiają, że postanowienia niniejszej umowy nie wygasną i na ich obowiązywanie nie będzie 

miała wpływu jakakolwiek zmiana własności lub inne przekształcenia kapitałowe stron.

Całkowita lub częściowa nieważność, względnie wzruszalność, któregokolwiek postanowienia niniejszego 

umowy nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień. 

Ewentualnie nieważne postanowienia lub ich części Strony zastąpią postanowieniami o treści 

odpowiadającej w sposób najbardziej zbliżony wspólnej woli stron oraz gospodarczemu celowi regulacji 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania form

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

 

 

DOSTAWCA                                                                                         ZAMAWIAJĄCY

......................................                                                                                 .......................................

…………………………………………… w ramach projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnej zdalnie 

sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym do 240V” z dnia ………………. 

złożonej dnia ………………………. 

……………………………. 

sp. z o.o.                             
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dóbr osobistych, jak również, że osobiste i majątkowe prawa autorskie do Utworu nie są ograniczone 

Strony dążyć będą do polubownego załatwienia wszelkich sporów. W przypadku nie dojścia do 

porozumienia, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla powoda. 

Strony postanawiają, że postanowienia niniejszej umowy nie wygasną i na ich obowiązywanie nie będzie 

miała wpływu jakakolwiek zmiana własności lub inne przekształcenia kapitałowe stron. 

óregokolwiek postanowienia niniejszego 

Ewentualnie nieważne postanowienia lub ich części Strony zastąpią postanowieniami o treści 

stron oraz gospodarczemu celowi regulacji 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

ZAMAWIAJĄCY 

................................. 

„Opracowanie innowacyjnej zdalnie 
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4) Harmonogram prac (gdy wymaga tego umowa)
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4) Harmonogram prac (gdy wymaga tego umowa) 

  
 

sp. z o.o.                             
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