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Załącznik nr 3. do zapytania ofertowego nr 2/2017/POIR z dnia 22.05.2017 

  

Umowa warunkowa zlecenia na wykonanie prac badawczo-rozwojowych 

  

zawarta w dniu …………………roku, w ……………………………. pomiędzy:  

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

zwanym dalej Wykonawcą  

a  

CHDE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Rzeszowie /35-304/ ul. Biesiadna 7, wpisana do 

rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000641273, NIP: 8133532438, REGON: 180291650 

reprezentowaną przez:  

Prezesa Zarządu – Jerzego Żukowskiego 

 

zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym,  

 

zwanych dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.  

 

o następującej treści:  

 

§ 1 Postanowienia wstępne 

  

1. Niniejsza warunkowa umowa zlecenie(dalej Umowa) dotyczy realizacji prac badawczo-
rozwojowych w ramach projektu pt. „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia 
innowacyjnego urządzenia do prowadzenia terapii medycznych” zwanego dalej 
"Projektem".  

 
2. Zamawiający oświadcza, iż na realizację przedmiotu umowy ubiega się o dofinansowanie 

z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) na lata 2014 – 2020 Działanie 1.1 
„Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace 
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” organizowany przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju (NCBiR)  

 
3. Warunkowa umowa zlecenie wchodzi w życie jako umowa zlecenie pod warunkiem 

zawarcia przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu z Narodowym Centrum 
Badań i Rozwoju  

 
4. W razie otrzymania informacji o nie uzyskaniu finansowania, o którym mowa w ust. 2 

umowa ulega rozwiązaniu bez konieczności składania przez Strony dodatkowych 
oświadczeń. 
 

5. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Konkursu w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020  Działanie 1.1 „Projekty B+R 
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przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe 

realizowane przez przedsiębiorstwa” tzw. Szybka Ścieżka oraz załącznikami do Regulaminu 

konkursu.  

 

6. Wykonawca oświadcza, że jego obciążenia zawodowe wynikające ze stosunku pracy, 

umów zlecenia oraz z zadań realizowanych w innym projekcie/projektach nie wyklucza 

możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach 

niniejszego projektu w wymiarze 40 godzin miesięcznie; a łączne zaangażowanie 

zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych, 

Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych 

Zleceniodawcy i innych podmiotów, łącznie z zaangażowaniem w ramach planowanego 

projektu nie przekroczą 276 godzin miesięcznie. 

 

§ 2 Przedmiot umowy 

  

1. Przedmiotem niniejszej Umowy warunkowej jest wykonanie przez 

..................................................... zleconych prac badawczo-rozwojowych 

stanowiących kategorię wydatków dotyczących kosztów Wynagrodzenie. 

  

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy zgodnie z jej celem, 

założeniami, treścią Umowy oraz Regulaminem konkursu. 

 

3. Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu Umowy z dniem uzyskania przez 

Zamawiającego decyzji z NCBiR o finansowaniu złożonego projektu badawczego i 

będzie wykonywał zadania tj: 

a. wsparcie merytoryczne dla zespołu Konstruktorów, podczas opracowywania i 

konstrukcji urządzenia do prowadzenia terapii fizykalnych; w szczególności 

poprzez określenie wymaganych parametrów dla poszczególnych 

podzespołów, materiałów itp. 

b.  ocena słuszności, z punktu widzenia zastosowania w praktyce, proponowanych 

przez konstruktorów rozwiązań, 

c.  ocena rezultatów testów jakościowych oraz funkcjonalnych urządzenia, 

d.  analiza ryzyka związana z użytkowaniem urządzenia, 

e. subiektywna ocena funkcjonalności oprogramowania, 

f. przygotowanie broszury badacza na etapie badań klinicznych, 

g. ocena efektywności terapii podczas badań klinicznych 
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4. Prawa autorskie majątkowe w zakresie komercyjnego zastosowania wyników badań 

należą do Zamawiającego.  

 

5. Prawa do realizacji dalszych badań oraz prawa do prowadzenia działalności 

edukacyjnej związanej z przedmiotem projektu pozostają przy Zamawiającym.  

 

6. Miejscem wykonania prac jest siedziba Wykonawcy. W uzasadnionych i koniecznych 

przypadkach, miejscem wykonania usługi może być inne miejsce, w szczególności 

miejsce, w którym znajdują się zasoby techniczne i/lub inne materiały niezbędne do 

przeprowadzenia prac. 
 

7. Wykonawca zobowiązuje się wziąć udział w pre-panelu oraz w posiedzeniu Panelu 

Ekspertów w terminie wyznaczonym przez NCBiR, zgodnie z Regulaminem konkursu 

POIR 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa, w razie zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez Zamawiającego. 

 

 

§ 3 Termin wykonania prac badawczo-rozwojowych i sposób przekazania wyników 

  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w okresie pięćdziesięciu 

czterech miesięcy (4,5 roku), licząc od daty podpisania przez Zamawiającego Umowy o 

dofinansowanie projektu z NCBiR.  

2. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych zadań zostaną zawarte w 

Harmonogramie rzeczowym z podziałem zadań, sporządzonym po podpisaniu przez 

Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu z NCBiR.  

 

§ 4 Sprawozdania z przebiegu pracy 

  

1. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo zapoznawania się w każdym czasie u 

drugiej Strony Umowy z przebiegiem realizacji pracy.  

2. Postęp prac będzie raportowany przez Wykonawcę do Zamawiającego w określony 

wcześniej sposób – ustnie bądź pisemnie. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić 

Wykonawcę o formie raportowania i terminie spotkania min. 7 dni przed planowanym 

spotkaniem. 

3. Jeżeli w toku wykonywania pracy Zamawiający lub Wykonawca dojdzie do wniosku, że jej 

kontynuacja jest niecelowa z istotnych i uzasadnionych przyczyn, ma on obowiązek 

niezwłocznie powiadomić o tym drugą Stronę Umowy. Powiadomienie takie w formie 

pisemnej powinno zawierać stosowne uzasadnienie, którego analiza będzie możliwa przez 

drugą Stronę.  
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4. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, Strony zobowiązane są w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania powiadomienia, a gdyby termin okazał się niewystarczający, w innym 

dogodnym i wspólnie ustalonym terminie, rozpatrzyć celowość lub niecelowość 

kontynuowania pracy, ustalając jednocześnie protokolarnie stan jej zaawansowania.  

 

§ 6 Wynagrodzenie Wykonawcy 

  

1. Wykonawca będzie pełnić w projekcie funkcję Specjalisty B+R 

 

2. Miesięczny wymiar prac wynosi 40 (słownie czterdzieści) godzin. 

 

3. Stawka za godzinę pracy wynosi ……… zł. 

 

4. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

wysokości brutto ………………………………………………… miesięcznie. 

 

5. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy w ramach Projektu wyniesie …… 

 

6. Zapłata wynagrodzenia następować będzie w formie przelewu na numer konta 

wskazany przez Wykonawcę. 

 

7. Wypłata wynagrodzenia będzie odbywała się co do zasady raz w miesiącu przez okres 

czasu określony w Harmonogramie utworzonym po podpisaniu umowy o 

dofinansowanie, nie później niż 10 dnia każdego miesiąca. 

 

8. Wynagrodzenie określone w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu niniejszej umowy. 

 

9. Na wniosek którejkolwiek ze stron wypłata wynagrodzenia może nastąpić w innym 

odstępie czasowym. 

 

§ 9 Zachowanie tajemnicy  

  

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Tajemnicą Przedsiębiorstwa objęte są 

wszelkie dotyczące przedsiębiorstwa Zamawiającego informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne, handlowe, prawne, marketingowe, operacyjne, a także 

informacje dotyczące strategii cenowych. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać i nie udostępniać wyników prac badawczo-

rozwojowych, o których mowa w §2 Umowy i zawierających dane poufne 

Przedsiębiorstwa, w tym dane związane ze zgłoszonymi przez niego patentami, 

stronom trzecim przez czas trwania umowy i przez okres 5 lat od jego zakończenia bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego. 

 

3. Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy jeżeli zostanie 

wezwany do ujawnienia informacji przez uprawniony organ na podstawie przepisów 

prawa i w formie przewidzianej tymi przepisami. 

 

4. Zamawiający ma obowiązek, zgodnie z regulaminem konkursu „Szybka Ścieżka”, 

publikowania wyników pracy badawczo-rozwojowej. Publikacje takie mogą być 

przygotowane również przez Wykonawcę, ze wskazaniem jego autorstwa, po 

uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o tym fakcie oraz po jego zgodzie.  

 

§ 10 Ochrona własności intelektualnej i podmioty uprawnione  

  

1. Wykonawca będzie informował niezwłocznie na piśmie Zamawiającego o dokonaniu w 

trakcie realizacji pracy rozwiązań, które w jego ocenie mogą stanowić przedmiot prawa 

własności intelektualnej.  

2. Wykonawca oświadcza, że materiały przekazane na mocy Umowy nie będą naruszać praw 

osób trzecich, a w szczególności praw autorskich i pokrewnych oraz innych praw własności 

intelektualnej.  

3. Wykonawca oświadcza, iż wraz z zapłatą wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust.4 

Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszystkie majątkowe prawa autorskie, 

bez wyłączności, na wszelkich polach eksploatacji. 

  

§ 11 Rozwiązanie umowy  

  

1. Każdej ze Stron przysługuje prawo pisemnego rozwiązania Umowy z jednomiesięcznym 

terminem wypowiedzenia i z odpowiednim uzasadnieniem.  

2. Obie Strony mogą rozwiązać Umowę w każdym czasie za porozumieniem Stron, z 

uwzględnieniem ust. 1, w szczególności w sytuacji, gdy z Zamawiającym zostanie 

rozwiązana umowa o dofinansowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku:  

a) nie otrzymania dofinansowania na realizację przedmiotu zamówienia,  
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b) gdy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozwiąże umowę z Zamawiającym w trakcie 

realizacji projektu.  

4. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego, bez zgody Wykonawcy i bez 

zawartego porozumieniem Stron, Wykonawcy należy się zapłata za wykonane dotychczas 

prace.  

  

§ 12 Zmiana umowy  

  

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana 

Umowy jest dopuszczalna w następujących przypadkach:   

a) zmiany harmonogramu realizacji Umowy wynikającej z postanowień umowy 

Zamawiającego z NCBiR, jeżeli umowa z NCBiR została zmieniona po udzieleniu 

zamówienia,  

b) zmiany istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty nr 2/2017/POIR w 

sytuacji, gdy nie były one możliwe do przewidzenia na etapie podpisywania Umowy, a 

ponadto ich dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:  

I. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy, 

II. wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć 

w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 

doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej 

postanowień przez Strony.  

  

§ 13 Rozstrzyganie sporów  

  

Strony będą dążyły do rozstrzygnięcia spraw spornych drogą negocjacji, prowadzonych, po 

wspólnym uzgodnieniu w Rzeszowie, podjętych niezwłocznie po wystąpieniu ich przyczyny.  

  

§ 14 Postanowienia końcowe  

  

1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z 

dnia 30.06.2000 r. prawo własności przemysłowej oraz ustawy z dnia 4.02.1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.   

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do poinformowania drugiej strony umowy o zmianie 

jakichkolwiek danych adresowych w terminie 7 dni od daty ich zmiany. W przypadku nie 

powiadomienia strony o zmianie danych adresowych, strony zgodnie ustalają, iż 
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korespondencja wysłana na adresy określone w niniejszej umowie uznana będzie za 

skutecznie doręczoną.  

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się nieważne w całości lub w 

części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Strony zaś zobowiązują się na wniosek 

którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których 

moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień 

zastępowanych. 

4. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy treścią załączników do umowy, treścią 

Umowy i innych dokumentów źródłowych ustala się następującą hierarchię ważności: 1. 

treść Umowy, 2. treść specyfikacji warunków zamówienia, 3. Harmonogram rzeczowy i 

podział zadań, 4. Regulamin konkursu (o którym mowa w § 1 ust. 3), 5. Program 

operacyjny (o którym mowa w § 1 ust. 1), 6. Protokół zdawczo – odbiorczy, 7. 

Harmonogram płatności, 8 Pozostałe dokumenty.   

5. W razie trudności interpretacyjnych przy zastosowaniu reguły, o której mowa w ust. 5 

powyżej, Strony zobowiązują się do kierowania celem Umowy i interesami 

Zamawiającego oraz Wykonawcy.  

6. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze 
Stron. Załączniki stanowią integralną część umowy, a ich zmiana stanowi zmianę treści 
umowy  

7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

  

 

 

 ZAMAWIAJĄCY             WYKONAWCA  


