Załącznik nr 1 – Wzór Umowy warunkowej

UMOWA WARUNKOWA
O WYKONANIE USŁUG LABORATORYJNYCH
Umowa

zawarta

jest

w

związku

z

planowaną

realizacją

projektu,

o

którego

współfinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa
I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R
przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa ubiega się Zamawiający.
zawarta dnia ……………….. w……………… pomiędzy:
1. ZAMAWIAJACYM – ……………………………… (pełna nazwa firmy) z siedzibą
………………………………… (adres)………………………….(NIP, REGON)
reprezentowanej przez …………………………………………..
a
2. WYKONAWCĄ – ……………………………… (pełna nazwa firmy) z siedzibą
………………………………… (adres)………………………….(NIP, REGON)
reprezentowanej przez …………………………………………..
Wspólnie zwanymi „Stronami”
Wybór Wykonawcy dokonany został w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem obowiązującej zasady
konkurencyjności.
Zamawiający oraz Wykonawca w dalszej części umowy zgodnie oświadczają, iż zawierają
niniejszą umowę pod następującym warunkiem:
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Zamawiający uzyska od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) dofinansowanie na
realizację projektu, gdzie uzyskanie dofinansowania jest rozumiane jako zawarcie przez
Zamawiającego umowy o dofinansowanie z NCBiR w ramach Działania 1.1 Projekty B+R
przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Przy czym
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o otrzymaniu rekomendacji do dofinansowania w
terminie do 7 dni od otrzymania informacji.
Strony niniejszym postanowiły co następuje:
§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy są ………………………………………………. (nazwa usługi). Przedmiot
umowy

wykonany

zostanie

dla

Zamawiającego

na

potrzeby

realizacji

projektu

……………………………………………… (tytuł projektu) w ramach Działania 1.1: Projekty
B+R przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020.

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi laboratoryjnej,
zwanej dalej analizą i przekazania Zamawiającemu jej wyników, w zamian za
wynagrodzenie.
3. Szczegółowe założenia oraz zakres prac objętych niniejszą umową zawiera załącznik nr 1
–……………………………. (nr oferty) - do umowy stanowiący jej integralną część.
4. Wykonawca wyznaczył …………………………………, którego/którą zobowiąże do
osobistego wykonania Badań. Miejsce wykonania prac będących przedmiotem umowy
będzie siedziba wykonawcy.
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§2
Oświadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi opisane każdorazowo w złożonym przez
Zamawiającego zamówieniu drogą e-mail, zgodnie z najlepszą wiedzą specjalistyczną,
wymaganą od profesjonalisty posiadającego doświadczenie w realizacji tego typu usług.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania wszelkich osób,
którymi posługuje się przy realizacji Umowy, jak za swoje własne działania lub
zaniechania.
3. Wykonawca obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich
okolicznościach mogących przeszkodzić w wykonaniu analizy.
4. Strony wskazują następujące osoby jako upoważnione oraz adresy poczty elektronicznej
dla potrzeb wykonywania niniejszej umowy:
ze strony Zamawiającego: ………………………………………………………
ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………….
§4
Termin i warunki realizacji Umowy
1. Umowa jest umową warunkową, która wchodzi w życie pod warunkiem zawarcia umowy
o dofinansowanie z NCBR w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.
2. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony tj. 31.12.2023r. Umowa może zostać
wypowiedziana na piśmie przez każdą ze stron, w każdym czasie, z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia.
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3. Jeżeli Wykonawca przewiduje, że nie będzie mógł wykonać przedmiotu Umowy
w terminie określonym w ofercie (załącznik nr 1) zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego
e-mailem lub faksem, wraz z podaniem przyczyn opóźnienia.
4. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym, niezwłocznego
udzielania Zamawiającemu wyjaśnień oraz dostarczania Zamawiającemu niezbędnych
informacji, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy.
5. Wyniki po wykonaniu analizy zostaną przekazane Zamawiającemu w terminie, który
został określony w ofercie (załącznik nr 1) z dnia ………………. w następujący sposób: 1
egzemplarz papierowy lub wersja elektroniczna przesłana e-mailem.
6. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem podpisanym przez Strony,
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy.
§5
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie
zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zapłacone przelewem w terminie do 30
dni na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę po
odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
3. Faktura

VAT

powinna

być

wystawiona

na

następujący

adres:

……………………………………………………………………………………………….
4. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada numer
identyfikacyjny NIP ……………………….
5. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada numer
identyfikacyjny NIP ………………………
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§6
Klauzula Poufności
1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji technicznych,
technologicznych oraz innych – handlowych czy organizacyjnych dotyczących
przedsiębiorstwa Zamawiającego przekazanych mu w związku z niniejszą umową,
niezależnie od formy, w jakiej zostały przekazane.
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
a. zachowania informacji w poufności,
b. nieujawniania ich osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,
c. wykorzystywania ich wyłącznie w celu wykonania niniejszej umowy.
3. Obowiązek zachowania informacji w tajemnicy nie dotyczy:
•

informacji przekazanych do wiadomości publicznej przez Zamawiającego.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie obowiązku tajemnicy przez swoich
pracowników, współpracowników i osób, którymi się przy wykonaniu umowy posługuje.
Wykonawca zapewni ograniczenie dostępu do informacji objętych tajemnicą do kręgu
pracowników, współpracowników i osób, którymi posługuje się przy wykonaniu umowy,
oraz zobowiązanie ich do zachowania poufności.
§7
Prawa Autorskie
1.

Z chwilą zapłaty wynagrodzenia określonego w Umowie, w ramach tego wynagrodzenia,
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego wyłączne autorskie prawa majątkowe do
rozporządzania i korzystania z wyników Usługi Laboratoryjnej, w całości lub w części,
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
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§8
Zmiana Umowy
1. Wszelkie zmiany umowy ( w tym również stanowiących jej integralną część załączników)
dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy:
a.

kodeksu cywilnego

b.

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim

i prawach pokrewnych

[ Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.]
c.

ustawy z dnia 30 czerwca 2000 Prawo własności przemysłowej [ Dz. U. z 2001 r.
nr 49 poz. 508 z późn. zm.]
§9
Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
2. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy oraz okres wypowiedzenia wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla
Zleceniodawcy i jednym dla Wykonawcy.
4. Oświadczamy, że podczas realizacji projektu nie dochodzi do konfliktu interesów, tj.
pozostała kadra B+R oraz kadra zarządzająca projektem wskazana we wniosku o
dofinansowanie nie wykonuje jednocześnie tych samych prac w projekcie po stronie
Wnioskodawcy oraz podwykonawcy oraz osoba wskazana jako kierownik B+R/kierownik
zarządzający projektem oraz osoby wykonujące w zastępstwie ich obowiązki nie są
jednocześnie wykonawcami jakichkolwiek prac po stronie podwykonawcy.
Zamawiający:

Wykonawca:
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