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Ogólne Warunki prac badawczo-rozwojowych prowadzonych
przez E3 Technology Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska, Wersja 2011/III
E3Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została powołana w
celu prowadzenia badań umownych oraz naukowo-badawczych w obszarze badań
teoretycznych i stosowanych. Prace prowadzone przez Spółkę, prowadzone są
w
celu
osiągania
zysku
materialnego.
Poniższe
Ogólne
Warunki
odzwierciedlają te cele.
1. Postanowienia Ogólne
1.1 Ogólne Warunki i zasady mają zastosowanie do wszystkich projektów
badawczych i rozwojowych zakontraktowanych w E3Technology Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością (dalej E3Tech Sp. z o.o.). Rozbieżne,
sprzeczne lub jakiekolwiek dodatkowe warunki, wymagane przez klienta,
nie mogą stanowić części umowy bez uprzedniej pisemnej zgody E3Tech Sp.
z o.o.. Poniższe Ogólne Warunki nie przewidują żadnych innych regulacji
tej sprawy oraz żadnych od niej odstępstw, bazują na przepisach
Polskiego Kodeksu Cywilnego (art. 611 i nast.) i mają zastosowanie do
wszystkich umów, badań i projektów rozwojowych.
1.2 Poniżej przedstawione Ogólne Warunki
ograniczeń odpowiedzialności E3Tech
przedstawicieli lub agentów. Nie mają
odpowiedzialności za szkody spowodowane

mają zastosowanie w stosunku do
Sp. z o.o. i jej prawnych
one zastosowania w stosunku do
na życiu, ciele lub zdrowiu.

2. Przedmiot zamówienia oraz okres wykonywania
2.1 Projekty badawcze i rozwojowe obejmują tylko prace określone w ofercie
przedstawionej przez E3Tech Sp. z o.o..
2.2 W przypadku, gdy oferta lub badania naukowe i rozwojowe objęte są
umownym okresem wykonania lub określonymi terminami, to zostaną one
uznane za wiążące po akceptacji przez E3Tech Sp. z o.o. Jeżeli E3Tech
Sp. z o.o. uzna, że wiążący okres wykonania lub wiążące terminy nie mogą
zostać spełnione wówczas powiadamia klienta o powodach opóźnienia oraz
uzgadnia odpowiednie nowe okresy lub terminy z klientem.
3. Opłaty
3.1 Opłatą za wykonane prace powinna być ustalona wiążąca cena. Niezależnie
od tego, w odpowiednich przypadkach umawiające się Strony mogą odejść od
tej zasady i uzgodnić, że opłaty będą pobierane według kosztów przy
zachowaniu zasady maksymalnego ich ograniczenia. Podatek VAT jest
dodawany do opłaty w każdym przypadku (jeśli dotyczy).
3.2

E3Tech Sp. z o.o. powinna niezwłocznie powiadomić klienta, jeśli
przewiduje, że prowadzone badania naukowe i rozwojowe określone w umowie
nie mogą zostać zrealizowane w uzgodnionej co do wysokości opłacie lub
czasie. E3Tech Sp. z o.o. równocześnie powinna zaproponować nowe opłaty
lub czas wykonania klientowi. Jest to możliwe jedynie z powodu przyczyn,

które były nie do przewidzenia w chwili, gdy umowa została zawarta i nie
są spowodowane odpowiedzialnością E3Tech Sp. z o.o.. Jeżeli nie zostanie
osiągnięte inne porozumienie z klientem to proponowane przez E3Tech Sp.
z o.o. opłaty są wiążące.
4. Płatności
4.1 Płatności są należne zgodnie z uzgodnionym harmonogramem płatności.
W przypadku
braku
określenia
płatności
harmonogramem,
terminem
wymagalności jest termin podany na fakturze. Płatności są dokonywane bez
rabatu i ze wskazaniem numeru faktury a w sytuacji gdy wykonującym
zlecenie jest E3Tech Instytut na konto wyznaczone przez E3Tech Sp. z
o.o..
4.2

Ograniczenie roszczeń E3Tech Sp. z o.o. jest możliwe jedynie w
sytuacji, gdy roszczenie wzajemne jest bezsporne lub jeżeli jest ono
przedmiotem ostatecznej decyzji sądu.

4.3 Klient ma prawo do ograniczenia roszczeń na takiej samej zasadzie.
5. Wyniki badań naukowo-badawczych, ochrona praw intelektualnych.
5.1

Wyniki prac badawczych i rozwojowych są udostępniane klientowi
zakończeniu projektu zgodnie z wcześniej przedstawianą ofertą.

po

5.2 Klient ma przyznane niewyłączne lub wyłączne, nieodpłatne lub odpłatne
prawo
do
wykorzystania
wynalazków
i
technologii
przemysłowych
generowanych w trakcie realizacji projektu w celu złożenia wniosku
patentowego, zależnie od warunków określonych w umowie oraz do złożonych
przez E3Tech Sp. z o.o. wniosków patentowych dla tych wynalazków. Klient
zwraca E3Tech Sp. z o.o. odpowiednią część kosztów rejestracji
(przewidzianą w ofercie), utrzymania i skorzystania z praw własności
przemysłowej, która powinna być uzgodniona pomiędzy stronami umowy i
wypłaca w przypadku korzystania z wynalazków opłatę, której wysokość
jest uzgadniana w każdym przypadku indywidualnie.
5.3 Na żądanie i zamiast warunków określonych w punkcie 5.2, klientowi
przyznaje się wyłączne prawo do należności licencyjnych wynikających z
wynalazków jak również do własności przemysłowej generowanych w trakcie
realizacji projektu określonego umową oraz do złożonych przez E3Tech Sp.
z o.o. wniosków patentowych dla tych wynalazków. Wniosek składa się w
formie pisemnej skierowanej do E3Tech Sp. z o.o., nie później jednak niż
przed upływem trzech miesięcy od powiadomienia klienta o wynalazku.
E3Tech Sp. z o.o. zachowuje jednak w każdym przypadku niewyłączne,
nieodpłatne
prawo
użytkowania
wynalazku
dla
celów
badawczych
i
rozwojowych.
5.4

Klientowi przyznaje się niewyłączne, nieodpłatne prawo używania
utworów, software, algorytmów, baz danych i know-how (chronionych
prawami
autorskimi)
powstających
w
trakcie
realizacji
projektu
określonego umową. Przyznanie wyłącznego prawa do używania wymaga
oddzielnej umowy.

5.5 Wynalazki wspólnie osiągnięte przez umawiające się strony w trakcie
realizacji projektu (wspólne wynalazki) mogą być wykorzystywane i
licencjonowane przez każdą z umawiających się Stron bez rekompensaty
finansowej. Umawiające się Strony ponoszą koszty rejestracji, utrzymania
i skorzystania z praw własności przemysłowej. Podział kosztów musi być
uzgodniony między stronami. W przypadku chronionych prawem autorskim
utworów wspólnie stworzonych w trakcie realizacji zamówienia (wspólne
sprawstwo) punkt 5.5, zdanie 1. stosuje się odpowiednio.

5.6 Jeżeli w trakcie realizacji umowy E3Tech Sp. z o.o. powinna skorzystać
z już istniejących praw własności przemysłowej lub praw autorskich i są
one wymagane do komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych
projektu to klient musi posiadać prawo użytkowania ich na podstawie
odrębnej umowy, chyba że inne zobowiązania zaciągnięte przez E3Tech Sp.
z o.o. to wykluczają.
6. Prawa własności stron trzecich
6.1 E3Tech Sp. z o.o. niezwłocznie powiadomi klienta o wszelkich prawach
stron trzecich do własności przemysłowej, o których dowiedziała się w
trakcie realizacji umowy, a które mogłyby wykluczać porozumienia z
klientem uzgodnione na podstawie punktu 5. Umawiające się Strony
zadecydują wspólnie, w jaki sposób takie prawa własności przemysłowej
będą brane pod uwagę w dalszej realizacji projektu.
6.2

W przypadku naruszenia praw własności przemysłowej stron trzecich
E3Tech Sp. z o.o. podlega zapisom punktów 7.2 i 8.4 (zdanie 1), jeżeli
nie
dopełniła
obowiązku
powiadomienia
klienta.
Niezależnie
od
odpowiedzialności cywilnej zgodnie z punktem 8, klient nie posiada
żadnych dalszych praw roszczeniowych wobec E3Tech Sp. z o.o..

7. Odpowiedzialność
7.1 E3Tech Sp. z o.o. jest odpowiedzialna tylko za właściwe stosowanie
wyników badań naukowych oraz za dokonywanie prac badawczo-rozwojowych
zgodnie z przyjętymi normami naukowymi a nie za bezwzględne osiągnięcie
celu badań.
7.2

Odpowiedzialność E3Tech Sp. z o.o. jej prawnych przedstawicieli i
agentów ogranicza się do przypadku zaniechania lub rażącego niedbalstwa
w przypadku naruszenia zobowiązań wynikających z umowy. Jedynie w
sytuacji
naruszenia
istotnych
zobowiązań
umownych
(kardynalnych
obowiązków) E3Tech Sp. z o.o. jej prawni przedstawiciele i agenci są
również odpowiedzialni w przypadku dokonania zaniedbania. W każdym
przypadku odpowiedzialność ograniczona jest do przewidzianych w umowie
odszkodowań.

7.3 W sytuacji nie wywiązania się E3Tech Sp. z o.o. z uzgodnień dotyczących
terminu i sposobu realizacji badań określonych w umowie klient może
żądać rekompensaty z tytułu świadczenia usługi w sytuacji bezskutecznego
ustanowienia dodatkowego terminu na wykonanie stosownych poprawek z
klauzulą odrzucenia wyników badań po przekroczeniu przez E3Tech Sp. z
o.o. tego terminu.
8. Specjalne warunki dostawy i zobowiązania przy wykonywaniu prac
badawczych i rozwojowych
8.1 Jeżeli E3Tech Sp. z o.o. dokonuje dostaw lub wykonuje na zlecenie prace
badawcze i rozwojowe a dostarczony towar lub usługa posiada wady to
zastosowanie mają przepisy dotyczące umów sprzedaży oraz umów o dzieło
lub usług (Kodeks Cywilny) z zastrzeżeniem poniższych punktów.
8.2

Jeżeli wyniki badań naukowych i prac rozwojowych generowane przez
E3Tech Sp. z o.o. okażą się wadliwe lub nie kompletne, to E3Tech Sp. z
o.o. powinna mieć możliwość wykonania dodatkowych badań i prac
rozwojowych. W zależności od charakteru badań i prac rozwojowych oraz
innych okoliczności, mogą być one powtarzane wielokrotnie - albo E3Tech
Sp. z o.o. dostarczy zastępcze wyniki prac badawczych i rozwojowych.

8.3

E3Tech Sp. z o.o. odmawia wykonania dodatkowych badań, lub prac
rozwojowych, uzupełniających, jeżeli nie mogą być osiągnięte cele
założone w umowie lub od klienta nie można zasadnie oczekiwać, że
zaakceptuje wyniki prac uzupełniających. W tej sytuacji klient może
wypowiedzieć
umowę
lub
żądać
obniżenia
należnej
opłaty
lub
odszkodowania. Prawo do wypowiedzenia może być wykonywane tylko w
przypadku poważnych wad wyników badań i prac rozwojowych. Takie prawo
wygasa, jeżeli klient nie deklaruje wypowiedzenia umowy w terminie 14
dni od daty otrzymania zawiadomienia o odmowie, lub niepowodzeniu
wykonania wyników badań i prac uzupełniających, lub najpóźniej 14 dni po
dacie, w której uznaje się, że od klienta nie można zasadnie oczekiwać,
że zaakceptuje dodatkowe wyniki. E3Tech Sp. z o.o. wypłaca odszkodowanie
tylko w ramach warunków określonych w punkcie 7.2 - jeśli E3Tech Sp. z
o.o. odmówiła wykonania badań i prac dodatkowych. Punkt 7.3 stosuje się
odpowiednio.

8.4 W przypadku naruszenia praw własności intelektualnej strony trzeciej
E3Tech Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność: jeśli tak przewiduje prawo
Rzeczpospolitej Polskiej i jeśli klient korzysta z wyników badań i prac
rozwojowych wykonanych przez E3Tech Sp. Z o.o. w sposób zgodny z umową,
jeżeli orzeczenie sądu opiera się na naruszeniu przez klienta praw
własności intelektualnej strony trzeciej a wynikłych z wyników badań i
prac rozwojowych wykonanych przez E3Tech Sp. Z o.o., a także jeśli
klient bez zwłoki zgłosił na piśmie do E3Tech Sp. z o.o. o naruszeniu
praw własności intelektualnej strony trzeciej. W tej sytuacji w ramach
zapisu pkt. 8.2 będą przeprowadzane przez E3Tech Sp. z o.o. dodatkowe
badania i prace rozwojowe albo klient powinien uzyskać zezwolenie na
wykorzystanie praw własności intelektualnej strony trzeciej lub też
nastąpi modyfikacja wyników prac badawczo-rozwojowych w taki sposób, że
odpowiednie prawa własności intelektualnej strony trzeciej nie będą
naruszone.
8.5 Klient powinien niezwłocznie analizować wyniki badań i prac rozwojowych
dostarczanych przez E3Tech Sp. z o.o. i zgłaszać wszelkie wykryte wady
bez zbędnej zwłoki. E3Tech Sp. z o.o. rozpatrywać będzie tylko wady
zgłoszone pisemnie i w terminie 14 dni od daty dostawy.
8.6 Roszczenia z tytułu wad przedawniają się zgodnie z zapisami punktu 9.
9. Ograniczenia
9.1

Roszczenia klienta z tytułu naruszenia warunków prac badawczych i
rozwojowych przedawniają się w ciągu 12 miesięcy (1 Rok kalendarzowy).
Przepis ten nie ma zastosowania, jeżeli ustawodawstwo przewiduje dłuższe
okresy przedawnienia art. 458 lub art. 442 (regres wierzytelności) i
art. 568 pkt 2, pkt 3 (wady budowy) polskiego kodeksu cywilnego lub
E3Tech Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność z powodu zaniechania lub
rażącego niedbalstwa.

9.2 Jeżeli wyników badań i prac rozwojowych zostaną przyjęte, ograniczenie
dotyczące roszczeń z tytułu wad zgodnie z punktem 9.1 rozpoczyna się w
momencie przyjęcia, ewentualnie dostawy.
9.3

Negocjacje między stronami umowy lub roszczenia ponad okoliczności
dające podstawy do roszczeń ograniczają niniejsze Warunki prowadzenia
prac
badawczo-rozwojowych.
Roszczenie
wygasa,
jeżeli
jedna
z
umawiających się stron nie wywiązała się w terminie czterech tygodni z
prośbą do pozostałych umawiających się stron co do kontynuowania
negocjacji.

10. Zastrzeżenie własności
10.1 Klientowi przyznaje się prawo do własności do wyników badań i prac
rozwojowych jak również prawo do użytkowania zgodnie z pkt 5.2, 5.3,
5.4, oraz 5.6 od momentu zapłaty pełnej uzgodnionej opłaty za wykonie
prac i produktów. Własności i prawa użytkowania będące w posiadaniu
E3Tech Sp. z o.o. nie mogą być przenoszone ani zastawione jako
zabezpieczenie, ani tez traktowane jako forma zapłaty za wykonane prace.
10.2 W przypadku gdy prawo własności E3Tech Sp. z o.o. do wyników prac
badawczo-rozwojowych wygasa, poprzez ich połączenie, transformancje lub
przetwarzanie, klient uznaje ,że prawo własności do nowo powstałego
obiektu utworzonego w takim przypadku, do czasu wniesienia pełnej
ustalonej opłaty, proporcjonalnie (do zafakturowanej wartości) zostaje
przypisane do E3Tech Sp. z o.o..
10.3 W przypadku sprzedaży wyników badań i prac rozwojowych przez klienta,
musi on scedować wszystkie prawa rzeczowe do dalszej sprzedaży na E3Tech
Sp. z o.o. do momentu całkowitej zapłaty ustalonej opłaty za wykonane
prace.
11. Poufność
11.1 Umawiające się strony, ustalają co następuje, na czas trwania umowy
oraz przez okres 5 (pięciu) lat po jej wygaśnięciu nie udostępnią
stronom trzecim informacji technicznych lub handlowych przekazanych
wzajemnie i uznanych za poufne. Powyższego przepisu nie stosuje się
jeśli informacje te są ogólnie znane lub dostępne dla innych
umawiających się stron lub zostały podane do wiadomości publicznej, lub
informacji, które stają się powszechnie znane lub dostępne publicznie po
ujawnieniu informacji bez jakiegokolwiek udziału lub winy umawiających
się stron, lub odpowiadają informacjom ujawnionym a nie udostępnionym
innym umawiającym się stronom przez uprawnione osoby, lub są to
informacje samodzielnie opracowane przez pracowników lub innych,
umawiających się stron.
11.2 Jako stron trzecich, w rozumieniu tego przepisu, nie obejmuje się
podwykonawców E3Tech Sp. z o.o. jeżeli zostały powierzone im informacje
w ramach usług wykonywanych na rzecz E3Tech Sp. z o.o. i jeżeli zostali
oni objęci obowiązkiem zachowania tajemnicy.
12. Publikacje, reklama
12.1 Klient ma prawo do publikowania wyników prac badawczo-rozwojowych
łącznie z określeniem ich autora tylko po uprzedniej konsultacji z
E3Tech Sp. z o.o.. Takie konsultacje powinny wziąć pod uwagę to, żeby
prawa własności intelektualnej w przypadku prac dyplomowych, tez rozpraw
doktorskich i / lub wniosków o rejestrację patentową nie zostały
naruszone. Dla celów reklamy, klient może jedynie wspomnieć nazwę E3Tech
Sp. z o.o. lub odpowiedni E3Tech Instytut po uzyskaniu ich pisemnej
zgody.
12.2 Publikacje przez E3Tech Sp. z o.o. odnoszące się do aplikacji, które
wynikają z umowy z klientem któremu została przyznana licencja wyłączna
do prac badawczo-rozwojowych i produktów, jak określono w pkt 5.3,
dokonywane są wyłącznie po konsultacji z klientem w odpowiednim czasie i
przed ich publikacją.

13. Wypowiedzenie
13.1 Jeżeli nie zostały osiągnięte istotne postępy w pracy w zaplanowanym
okresie każda z umawiających się stron ma prawo wypowiedzieć umowę z
zachowaniem
miesięcznego
wypowiedzenia
na
koniec
miesiąca
kalendarzowego. Jednak wypowiedzenie jest wykluczone w ciągu pierwszych
sześciu miesięcy obowiązywania umowy. Wyjątek stanowią przypadki zawarte
w niniejszej 13 sekcji.
13.2 Każda z umawiających się stron ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem
natychmiastowym z ważnych powodów.
13.3 Po wypowiedzeniu umowy E3Tech Sp. z o.o. przedstawi w terminie
czterech tygodni wyniki badań i prac rozwojowych osiągnięte do czasu
upływu okresu wypowiedzenia. Klient jest zobowiązany do zrekompensowania
E3Tech Sp. z o.o. kosztów poniesionych do upływu okresu wypowiedzenia.
Koszty osobowe są zwracane tylko do dnia wypowiedzenia. W przypadku, gdy
wypowiedzenie jest wynikiem błędu przez jedną z umawiających się stron,
nie ma to wpływu na roszczenia odszkodowawcze.
14. Różne
14.1 Zmiany, poprawki i uzupełnienia do niniejszych Warunków muszą być
dokonane w formie pisemnej.
14.2 Miejscem wykonania prac badawczo-rozwojowych jest miejsce prowadzenia
działalności przez E3Tech Sp. z o.o. lub przez E3Tech Instytut. Miejscem
dokonywania płatności przez klienta jest Warszawa, Polska.
14.3 Niniejsza umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem
Rzeczpospolitej
Polskiej.
Konwencja
Narodów
Zjednoczonych
o
Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG) nie ma w niej zastosowania.
14.4 Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków
umowy, są lub staną się, w pełni lub częściowo nieważne, to ważność
pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona. To samo stosuje się w
przypadku luki w przepisach w niniejszych Warunkach Ogólnych.
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