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Uppdragsverksamhet – allmänna bestämmelser
1. Projektledare och kontaktperson
1.1 Projektledaren är behörig att ta emot alla meddelanden och fatta beslut i löpande frågor som avser uppdraget.
1.2 Uppdragsgivaren skall namnge en kontaktperson som är behörig att ta emot alla meddelanden och fatta
beslut i löpande frågor som avser uppdraget.
2. Underkonsult
Universitetet äger rätt att använda en underkonsult för utförande av uppdraget eller en del av uppdraget när detta
inte medför risk för att uppdragsgivarens konfidentiella information kommer till tredje mans kännedom. I annat
fall erfordras uppdragsgivarens godkännande. Anlitande av underkonsult inskränker inte universitetets ansvar
mot uppdragsgivaren.
3. Sidokonsult
Om uppdragsgivaren önskar anlita en sidokonsult, som projektledaren kan komma att samarbeta med, skall
projektledaren beredas tillfälle att yttra sig i fråga om valet av sådan.
4. Information, rapportering, granskning
4.1 Uppdragsgivaren skall vid avtalets ikraftträdande eller vid senare tidpunkt lämna universitetet tillgång till
lokaler, information, handlingar och material som erfordras för uppdragets genomförande enligt tidsplan.
4.2 Universitetet skall under uppdragets genomförande hålla uppdragsgivaren kontinuerligt informerad om alla
händelser av betydelse för uppdraget och låta uppdragsgivaren ha full insyn i arbetets fortskridande. Skriftlig
rapport lämnas normalt i ett exemplar. Universitetet har rätt att behålla kopia av rapporterna.
5. Tider, förhinder
5.1 Uppdraget skall utföras enligt tidsplan i avtalet. Projektledaren skall skriftligen utan dröjsmål meddela
uppdragsgivaren uppkomna förhinder för uppdragets genomförande.
5.2 Uppstår försening är uppdragsgivaren berättigad till ersättning endast under förutsättning att detta är särskilt
avtalat.
6. Ordnings- och säkerhetsföreskrifter
Personal anlitad av universitetet skall vid arbete eller besök i uppdragsgivarens lokaler för uppdragets
fullgörande följa där gällande skydds- och andra föreskrifter.
7. Apparatur och utrustning
7.1 Apparatur eller annan utrustning som tillhör uppdragsgivaren men är uppställd i universitetets lokaler
förvaras där på uppdragsgivarens risk. Uppdragsgivaren förpliktar sig att på universitetets begäran omedelbart
återta sådan utrustning.
7.2 Uppdragsgivaren ansvarar för utrustning som tillhör universitetet och som placerats hos uppdragsgivaren.
8. Ersättning
8.1 Ersättning för uppdraget regleras i avtalet.
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8.2 Om den överenskomna ersättningen är ett takpris skall universitetet, i det fall takpriset kan komma att
överskridas, anmäla till uppdragsgivaren när 75% av takpriset uppnåtts för att överenskommelse om höjning av
takpriset eller om begränsning av uppdraget skall kunna träffas.
8.3 Universitetet äger rätt att indexreglera ersättningen för att kompensera universitetet för avtalsenliga
löneuppräkningar, ökade materialpriser, sociala avgifter och övriga kostnadsökningar om detta särskilt anges i
avtalet.
8.4 Rese- och traktamentskostnader samt kostnader för representation ingår i överenskommen ersättning, om inte
annat anges i avtalet.
9. Skatter
Om mervärdeskattskyldighet föreligger skall mervärdeskatten debiteras uppdragsgivaren särskilt och inte ingå i
överenskommen ersättning.
10. Betalning
10.1 Betalning sker mot faktura. Om inte annat anges i avtalet skickas faktura en gång i månaden. Av fakturan
skall framgå arten och omfattningen av det arbete som utförts under den tidsperiod ersättningen avser. Av
fakturan skall också framgå om den avser del- eller slutbetalning.
10.2 Betalning skall ske inom 30 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning har universitetet rätt att
debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen.
11. Ägande- och nyttjanderätt till resultat
11.1 Immateriella rättigheter
I de fall resultatet av uppdraget är skyddat av upphovsrättslagen, mönsterskyddslagen eller annan dylik
lagstiftning tillfaller resultatet upphovsmannen vid universitetet. Uppdragsgivaren har rätt att för uppdragets
avtalade syfte nyttja resultatet av uppdraget. För det fall att nyttjande skulle ske därutöver skall upphovsmannen
lämna sitt medgivande och även vara berättigad till ersättning därför.
11.2. Uppfinning
Med uppfinning avses i detta avtal en uppfinning som är patenterbar. Skulle uppdraget resultera i en uppfinning
som är gjord av universitetets personal och som är ett direkt resultat av uppdraget eller som direkt bygger på
upplysningar som uppdragsgivaren lämnat i samband med uppdraget, förbinder sig universitetet att, genom
projektledaren, ofördröjligen underrätta uppdragsgivaren. På begäran av uppdragsgivaren skall universitetet se
till att rätten till uppfinningen övergår till uppdragsgivaren. Sådan begäran skall göras inom tre (3) månader efter
det att uppdragsgivaren underrättats oavsett om patentansökan är inlämnad eller ej. Har uppdragsgivaren inte
svarat inom föreskriven tid faller hans rätt att överta uppfinningen.
Om uppdragsgivaren övertar rätten till uppfinningen enligt ovan skall han ersätta uppfinnaren. Ersättningen skall
beräknas på samma sätt som om denne varit arbetstagare hos uppdragsgivaren. Kostnaderna i samband med
ansökan om och erhållande av patent bestrids av uppdragsgivaren.
Om uppdragsgivaren övertar rätten till uppfinningen äger universitetet rätten att, utan ersättning, nyttja
uppfinningen för undervisnings- och forskningsändamål.
11.3 Övriga resultat
Universitetet har rätt att fritt använda generella tekniker, system och metoder som utvecklats eller utnyttjats inom
uppdraget för undervisnings- och/eller forskningsändamål. Sådant användande skall ske anonymt, dvs
uppdragsgivarens namn får inte användas och innehållet i arbetsresultatet måste förändras, så att det inte går att
utläsa vem som varit uppdragsgivare.
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11.4 Prover m.m.
Alla övriga resultat i form av produkter, prover eller fysiska föremål i övrigt, som svarar mot det i avtalet
konkret formulerade uppdraget är uppdragsgivarens egendom.

12. Sekretess
12.1 Universitetet förbinder sig att inte utan skriftligt tillstånd från uppdragsgivaren till tredje man lämna sådan
information om uppdragsgivarens affärs- och konkurrensförhållanden, system och projekt, som det får ta del av
för fullgörande av uppdraget under detta avtal eller som framkommer som resultat av uppdraget.
12.2 Sekretesskyddet gäller inte för sådan information som är eller blir allmänt känd eller som projektledaren
och hans medarbetare kan visa var i dessas besittning vid tidpunkten för avtalets tecknande eller som de
behörigen fått kännedom om oberoende av uppdragsgivaren eller som efter tidpunkten för avtalets tecknande
bevisligen tagits fram hos universitetet på egen hand oberoende av information som delgivits denne under detta
avtal. Parterna är införstådda med att offentlighetsprincipen gäller för universitetet. Därför gäller sekretesskyddet
inte heller för sådan information som universitetet är skyldig att lämna ut på grund av lag eller motsvarande
bestämmelse.
12.3 Ovanstående sekretessbestämmelser gäller i tre (3) år efter det uppdraget fullgjorts (datum för slutrapport),
dock aldrig längre än 10 år efter att informationen mottagits.
13. Publicering
13.1 Projektledaren och dennes medarbetare skall i enlighet med sedvanlig akademisk praxis äga rätt att efter
godkännande enligt 13.2 publicera resultaten av uppdraget i enlighet med universitetets vedertagna normer för
publicering av forskningsresultat.
13.2 Innan resultaten från uppdraget lämnas för publicering eller på annat sätt görs offentliga, skall
uppdragsgivaren beredas möjlighet att under högst 30 dagar granska utkastet till publikation. Uppdragsgivaren
har därvid rätt att skriftligen kräva att publiceringen eller annat offentliggörande senareläggs för att möjliggöra
sökande av patent eller annat motsvarande immateriellt skydd. Begärs sådan senareläggning skall informationen
inte publiceras eller på annat sätt offentliggöras inom en tid av 60 dagar från begäran.
13.3 För uppdragsgivarens publicering gäller att manuskript till publikationer, broschyrer eller annan form av
publicering där uppdragsgivaren hänvisar till universitetets medverkan i uppdraget, skall förhandsgodkännas av
projektledaren. Svar skall lämnas senast inom 30 dagar efter erhållet manuskript.
14. Begränsning av skadeståndsansvar
14.1 Universitetet påtar sig ansvaret för att uppdraget blir utfört så samvetsgrant som möjligt. Varken
universitetet eller projektledaren påtar sig ekonomiskt ansvar gentemot uppdragsgivaren om arbetet inte skulle
leda till förväntat resultat.
14.2 Universitetet är inte ersättningsskyldig för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada,
om inte universitetet uppsåtligen eller av grov vårdslöshet brustit i sin skyldighet enligt detta avtal. Universitetet
är emellertid inte i något fall, varken för direkt eller indirekt skada, ersättningsskyldig till ett högre belopp än den
för uppdraget avtalade ersättningen, dock aldrig mer än högsta belopp som kan erhållas genom universitetets
ansvarsförsäkring (inkluderat självriskbelopp).
14.3 Universitetet påtar sig inget ansvar för skada på uppdragsgivarens personal under utförande av uppdraget.
14.4 Om ej annat överenskommits mellan parterna, svarar universitetet för sakskada till högst ett belopp
motsvarande den ersättning som avtalats för uppdraget, dock aldrig mer än högsta belopp som kan erhållas
genom universitetets ansvarsförsäkring (inkluderat självriskbelopp).
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14.5 Om uppdragsgivaren vill framställa skadeståndsanspråk mot universitetet skall denne skriftligen underrätta
universitetet om detta utan oskäligt dröjsmål från det att uppdragsgivaren fick kännedom om skadan.
Skadeståndsrätten är förfallen om anspråket inte framställts inom sex (6) månader från det skadan blivit känd för
uppdragsgivaren.
14.6 Uppdragsgivaren skall hålla universitetet och projektledaren skadelös för varje skadeståndsanspråk som
framställes av tredje man avseende personskada, skada å sak samt varje annan skada.
15. Force majeure
Varken uppdragsgivaren eller universitetet har någon ersättningsskyldighet mot den andra parten om denna
hindras att utföra sina åtaganden i rätt tid på grund av förhållanden som han inte kunnat förutse och vars menliga
inverkan han inte rimligen kunnat undanröja.
16. Uppsägning, hävande eller begränsning av avtal
16.1 Vardera parten har rätt att häva avtalet om den andra parten gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott och
inte avhjälpt detta inom en månad efter mottagandet av meddelande om att den första parten annars avser att
häva avtalet.
16.2 Universitetet äger rätt att säga upp avtalet med en (1) månads varsel om uppdraget slutförande omöjliggörs
på grund av att till projektet knuten personal slutat sin anställning vid universitetet och ny personal med lämpliga
kvalifikationer och tillräcklig kompetens ej går att anställa med rimliga ansträngningar samt om unik utrustning,
t ex datorer, havererat och ej går att reparera inom rimlig tid.
16.3 Vid uppdragsgivarens hävande av avtalet enligt 16.1 och universitetets uppsägning av avtalet enligt 16.2
gäller att universitetet äger uppbära full ersättning intill uppdragets avbrytande medan uppdragsgivaren befrias
från att erlägga ersättning för den icke fullgjorda delen av uppdraget. Vid universitetets hävande av avtalet enligt
16.1 äger universitetet uppbära hela den enligt avtalet överenskomna ersättningen.
16.4 Uppdragsgivaren har rätt att begränsa uppdraget om överenskommet takpris enligt punkt 8.2 uppnåtts.
17. Arkiv
Universitetet ansvarar för att arkivbildningen sker i enlighet med gällande lagstiftning. Efter avtalsperiodens slut
avlämnas handlingarna till universitetsarkivet med i förekommande fall angivande av tillämplig sekretess.
18. Anställds medverkan i uppdragsverksamhet
Universitetet förbinder sig att av universitetsanställd lärare och annan personal, som deltar i uppdragsarbetet,
kräva ett skriftligt åtagande att ställa sig till efterrättelse av ovan angivna bestämmelser. Sådant åtagande skall
innefatta godkännande av sådan överlåtelse mot särskild ersättning som avses i 11.2.
19. Ändring av avtal
Ändring av avtal skall för att vara gällande ske genom skriftlig överenskommelse mellan parterna. Begär endera
parten ändring av avtalet skall den andra parten lämna svar inom 15 dagar.
20. Tillämplig lag
Svensk lag skall tillämpas på detta avtal.
21. Tvist
Tvist med anledning av avtalet skall avgöras enligt svensk lag om skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall äga
rum i Uppsala.

