
Załącznik nr 3 – Wzór umowy

UMOWA 

Zawarta w dniu ………………….2019 r. w ……………….. pomiędzy:

………………………………………, z siedzibą w …………………………………………………………………, zarejestrowana
pod  numerem  KRS  …………………………………….  w  Rejestrze  Przedsiębiorców,  NIP:  ………………………,
REGON ………………………………….

reprezentowanym przez:

Pana ……………………………… – ……………………………….

zwanym dalej Zamawiającym,

a

Zawarta w dniu ………………….2019 r. w ……………….. pomiędzy:

………………………………………, z siedzibą w …………………………………………………………………, zarejestrowana
pod  numerem  KRS  …………………………………….  w  Rejestrze  Przedsiębiorców,  NIP:  ………………………,
REGON ………………………………….

reprezentowanym przez:

Pana ……………………………… – ……………………………….

zwanym dalej Wykonawcą

§1

1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  Usługę  badawczą  zgodną  z
zapytaniem ofertowym 5/S/2018 z dnia ….......... i oferty z dnia …........... w oparciu o potencjał
kadrowo-techniczny  Wykonawcy,  a  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  uiszczenia  na  rzecz
Wykonawcy umówionego wynagrodzenia.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  przekazać  wykonawcy  w  ramach  zawartej  umowy  wyniki  prac
badawczo-rozwojowych.

3. Usługa  badawcza  zostanie  zrealizowana  w  ramach  projektu  pn.  „Wprowadzenie  na  rynek
nowego  typu  urządzeń  pozyskujących  energię  ze  źródeł  odnawialnych  w  skali  mikro”
dofinansowanego  przez  NARODOWY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA  i  GOSPODARKI
WODNEJ  w  ramach  programu  priorytetowego  nr  5.11.1  „Międzydziedzinowe  SOKÓŁ  –
Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Środowiskowych”

4. Wykonawca  oświadcza,  że  dysponuje  wyłącznym  prawem  własności  intelektualnej,  którą
Zamawiający planuje nabyć i która będzie dotyczyła przedmiotu wdrożenia.

5. Prawa autorskie majątkowe w zakresie komercyjnego zastosowania Wyników badań należą do
Zamawiającego.

§2

1. Strony oświadczają, że będą realizować Umowę zgodnie z jej postanowieniami, przy dołożeniu
najwyższej możliwej staranności i profesjonalizmu. 
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2. Strony zobowiązują się do wzajemnego wspierania się w ramach swoich możliwości faktycznych i
prawnych oraz niezwłocznego informowania siebie nawzajem o wszelkich problemach w realizacji
Umowy.

3. Wykonawca  oświadcza,  że  dysponuje  odpowiednim  potencjałem,  doświadczeniem  i  wiedzą
techniczną, umożliwiającymi wykonanie Umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy i w całości je
akceptuje.

§3

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie w realizacji usługi badawczej określonej w §1
ust. 1 umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 20 maja 2019. 
3. Zamawiający zobowiązuje  się  do starannego współdziałania z  Wykonawcą w trakcie  realizacji

czynności  będących  Przedmiotem  Umowy  celem  wypracowania  najlepszych  rozwiązań,  w
szczególności zobowiązuje się do podawania danych i informacji niezbędnych do prawidłowego
dokonywania czynności będących Przedmiotem Umowy.

4. Zamawiający umożliwi wykonanie Wykonawcy przedmiotowych badań, poprzez dopuszczenie do
montażu i demontażu urządzań pomiarowych oraz dostarczy Wykonawcy informacje niezbędne
do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca  niezwłocznie  zweryfikuje  dane  dostarczone  przez  Zamawiającego.  W  przypadku
wystąpienia  braków w przekazanych danych,  Wykonawca zwróci  się  do Zamawiającego o ich
uzupełnienie, a Zamawiający dochowa należytej staranności celem niezwłocznego uzupełnienia
braków w przekazanych danych.

6. W przypadku, gdy warunki atmosferyczne nie będą pozwalały na wykonanie Przedmiotu Umowy
w terminach określonych w harmonogramie, Strony dopuszczają możliwość zawarcia aneksu do
Umowy, który będzie przewidywał, że termin realizacji Przedmiotu Umowy zostanie wydłużony o
czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy.

7. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zachowania  uzyskanych  i  udostępnionych  podczas
przeprowadzania  badań  informacji  w  tajemnicy,  w  szczególności  do  niesporządzania  kopii,
nieprzekazywania i nieujawniania informacji osobom trzecim oraz do niewykorzystywania ich do
celów innych niż świadczenie Usługi badawczej określonej niniejszą Umową.

8. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo zapoznawania się w każdym czasie u drugiej
Strony Umowy z przebiegiem realizacji pracy.

§4

1. Wykonawca  oświadcza,  że  w  ramach  Wynagrodzenia,  o  którym  mowa  w  §6,  przenosi  na
Zamawiającego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wszelkie autorskie prawa majątkowe
do wykonanych przez niego Prac badawczych i ich Wyników, stanowiących Przedmiot Umowy, w
tym w szczególności do wykonanych raportów z badań.

2. Wszelkie  prawa  do  Wyników  Prac  badawczych,  uzyskane  przez  Wykonawcę  w  ramach
wykonywania niniejszej Umowy, będą przysługiwać Zamawiającemu.

3. Prawa do Wyników będą wolne od obciążeń i roszczeń osób trzecich.
4. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Wyniki  pracy Zamawiającemu w wersji  elektronicznej i

wersji papierowej – 1 egzemplarz.
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§5

1. Odbiór  Wyników  Prac  badawczych  oraz  dotyczącej  go  dokumentacji  zostanie  potwierdzony
przez Strony przez podpisanie protokołu odbioru. Sporządzenie protokołu nastąpi do 7 dni od
dnia przekazania opracowania z wyników badań.

2. Dniem dokonania  odbioru  Wyników jest  dzień podpisania  Protokołu  odbioru  bez  zastrzeżeń
przez Zamawiającego.

3. Zamawiający  ma  prawo  zgłosić  uwagi/zastrzeżenia  do  Wyników  przekazanych  przez
Wykonawcę, w ciągu 7 dni od ich otrzymania. Wykonawca ma 30 dni na odniesienie się do tych
uwag/zastrzeżeń i jeśli są one zasadne – na ich uwzględnienie.

§6

1. Za wykonanie  przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci  Wykonawcy wynagrodzenie  w dwóch
częściach:  w wysokości  ………………..  zł  netto (słownie:  ……………….  złotych),  plus  podatek  VAT
(wynoszący w chwili podpisania umowy 23%) po realizacji pierwszego etapu prac i w wysokości
………………..  zł  netto  (słownie:  ……………….  złotych),  plus  podatek  VAT  (wynoszący  w  chwili
podpisania umowy 23%) po zakończeniu prac.

2. Podstawą wystawiania  przez Wykonawcę faktury  VAT będzie  protokół  odbioru Wyników
Prac badawczych.

3. Faktura będzie płatna w terminie 60 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu, na wskazany w
niej rachunek bankowy.

4. Zamawiający  jest  płatnikiem  podatku  VAT  o  numerze  identyfikacyjnym  NIP  …………………..  i
upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

§7

Ustala  się,  że  w  sprawach  związanych  z  realizacją  przedmiotu  umowy  osobą  uprawnioną  do
uzgodnienia szczegółów ze strony Wykonawcy jest p. …………………., a ze strony Zamawiającego p.
………………………………..

§8

Strony ustalają następujące kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci kary umowne:

a) w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  niezależnych  od  Zamawiającego  w
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,

b) za  zwłokę  w  wykonaniu  niniejszej  umowy  w  wysokości  0,1  %  wynagrodzenia
umownego za każdy dzień zwłoki wynikający z winy Wykonawcy.

2. Zamawiający  zapłaci  kary  umowne  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn
niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

§9
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Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie
odszkodowania na ogólnych zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego.

§10

Każda zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§11

W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
Cywilnego.

§12

Spory  wynikające  z  realizacji  niniejszej  umowy  rozstrzyga  Sąd  właściwy  ze  względu  na
siedzibę Zamawiającego.

§13

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający: Wykonawca:

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