
 1 

 

 

UMOWA  

O WYKONANIE PRACY  BADAWCZO – ROZWOJOWEJ 

 

 

zawarta w dniu _______________ 2017 roku  w ____________ pomiędzy: 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

zwaną/zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą,  

 

a 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

zwaną/zwanym dalej Zamawiający,  

 

 

o następującej treści: 

§ 1 

Postanowienia wstępne  

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

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  

(zwanego dalej „NCBR”) na lata 2014 – 2020  Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, 

Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa” zwanego dalej „Konkursem”.  

2. Wykonawca oświadcza, iż jest jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 

8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 ze zm.) tj: 

jednostką naukową - prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe i prace rozwojowe. 

/Strony ustalają, że w przypadku gdy Wykonawca nie jest jednostką naukową niniejsza 

umowa zostaje zawarta pod warunkiem (warunek zawieszający) uzyskania przez 

Zamawiającego stosownej pisemne zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na 

wykonywanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę w ramach projektu Zamawiającego 

objętego Konkursem. Strony ustalają, że niniejsza Umowa i wszelkie jej postanowienia 

wchodzą w życie z momentem ziszczenia się powyższego warunku oraz ziszczenia się 

warunku, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy.   

3. Wykonawca oświadcza, iż jest jednostką naukową posiadającą kategorii naukową __________.  

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

Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020  Działanie 1.1 „Projekty B+R 

przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane 

przez przedsiębiorstwa” tzw. Szybka Ścieżka oraz kryteriami wyboru projektów, a także z 

pozostałą dokumentacją zamieszczoną na stronie NCBR lub w inny sposób udostępnioną w 

związku z Konkursem do którego nabór ogłoszony został w dniach od _________do ___________.  

5. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje potencjałem technicznym i kadrowym, gotowym do 

wykonania przedmiotu zamówienia, szczegółowo opisanym w Załączniku nr 1 do niniejszej 

umowy.   
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6. Strony ustalają, że niniejszej umowa, zostaje zawarta pod warunkiem (warunek 

zawieszający) uzyskania przez Zleceniodawcę decyzji z Narodowego Centrum Badań i 

Rozwoju o dofinasowaniu Projektu z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 

2014 – 2020 Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania 

przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa oraz podpisania przez 

Zleceniodawcę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowy o dofinansowanie Projektu 

w ramach ww. programu.  

7. Umowa i wszelkie jej postanowienia wchodzą w życie z momentem ziszczenia się warunku, 

o którym mowa w ust. 4 powyższej, przy czym Strony ustalają, że w przypadku ziszczenia się 

ww. warunku umowa obowiązywała będzie w okresie od dnia _______________do 

dnia__________________.   

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Z zastrzeżeniem warunku, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zamawia, a 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania pracy badawczo-rozwojowej polegającej na  

__________________________________________________.  

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

założeniami, treścią umowy, warunkami konkursu oraz opisem znajdującym się w 

Załączniku nr 1  do umowy.  

3. Wynikiem pracy o której mowa w pkt. 1 będzie  

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

4. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zadań 

wymienionych w Etapie nr ___  zadanie ____________, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej 

umowy tj. Harmonogramem rzeczowym i podziałem zadań. Ponadto Wykonawca 

zobowiązany będzie do udzielania fachowych i merytorycznych konsultacji Zamawiającemu 

na każdym etapie wykonywania zadań. 

5. Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem (warunek 

zawieszający) uzyskania przez Zamawiającego decyzji z NCBR o dofinasowanie projektu 

Zamawiającego w ramach Konkursu i podpisania przez Zamawiającego z NCBR umowy o 

dofinansowanie tego projektu w ramach Konkursu.  Dla uniknięcia jakichkolwiek 

wątpliwości Strony potwierdzają, że w przypadku nieziszczenia się warunku, niniejsza 

umowa nie wywiera skutków prawnych.  

 

§ 3 

Termin wykonania prac badawczo-rozwojowych i sposób przekazania wyników 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 

____________ r., przy czym okres realizacji przedmiotu umowy nie może być krótszy, niż ____ 

miesięcy. 

2. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych zadań strony zawierają w Załączniku nr 2. 

Harmonogramie rzeczowym i podziale zadań, będącym załącznikiem do umowy przy czym 

datą rozpoczęcia przez Wykonawcę prac badawczych jest data decyzji NCBR o przyznaniu 

dofinansowania do projektu badawczego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać wyniki pracy badawczo-rozwojowej Zamawiającemu 

w formie _______________________________________________________ .  

 

§ 4 
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Sprawozdania z przebiegu pracy  

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

u drugiej Strony z przebiegiem realizacji pracy i uzyskiwanymi wynikami. 

2. Do udzielania informacji i przekazywania dokumentacji o stanie realizacji pracy Wykonawca 

ze swej strony upoważnia następujące osoby: ................, tel. ………………………, e-

mail……………………. 

3. Do udzielania informacji i przekazywania dokumentacji o stanie realizacji pracy 

Zamawiający ze swej strony upoważnia następujące osoby: tel. …………………... …………….e-

mail ……………………. 

4. 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.  

5. 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 kontynuowania pracy, ustalając 

jednocześnie protokolarnie stan jej zaawansowania. 

 

§ 5 

Odbiór pracy 

1. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 7 

dni o zakończeniu pracy lub jej części. Odbioru prac dokonuje się komisyjnie w terminie do 

14 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do przekazania wyników 

pracy, a następnie potwierdza się go protokołem zdawczo-odbiorczym według wzoru: 

zawartego w Załączniku nr 3.  

2. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT za realizację każdego zadania po 

podpisaniu przez obie strony umowy bezusterkowego i niewadliwego Protokołu zdawczo – 

odbiorczego do każdego zadania według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do umowy.  

3. Odbiór poszczególnych etapów nie jest tożsamy z potwierdzeniem przez Zamawiającego 

poprawności wykonania umowy w całym jej zakresie. Odbiory częściowe służą wyłącznie do 

rozliczeń finansowych w trakcie realizacji umowy. 

4. Warunkiem dokonania odbioru końcowego robót jest: 

a) dokonanie przez strony wszystkich odbiorów częściowych , 

b) przekazanie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z wykonaniem 

przedmiotu umowy, w tym instrukcji obsługi itp., 

c) przekazanie zamawiającemu w dwóch egzemplarzach dokumentacji powykonawczej (na 

nośniku elektronicznym i w wersji papierowej), planów i schematów jak również 

wszystkich instrukcji obsługi i warunków aktualizacji, aby Zamawiający mógł dokładnie 

się z nimi zaznajomić. 

4. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego lub częściowego zostaną stwierdzone wady, wówczas 

Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie i czasie ustalonym przez 

Strony w protokole odbioru, a w przypadku braku takiego uzgodnienia – w okresie nie 

dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym wada, w tym usterka lub brak, zostały stwierdzone 

przez Zamawiającego.  

5. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad w ustalonych terminach, 

Zamawiający – niezależnie od innych środków przewidzianych w Umowie – ma prawo zlecić 
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osobom trzecim usunięcie wad oraz wykonanie niezrealizowanych robót na koszt 

wykonawcy, a także odstąpić od umowy w terminie 30 dni liczonych od ustalonego terminu 

usunięcia wad przez Wykonawcę.  

6. Dokonanie przez Zamawiającego odbiorów częściowych i odbioru końcowego prac nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady stwierdzone w trakcie odbiorów, a także 

za wady, które ujawnią się po dacie dokonania odbioru lub nie będą zauważone i wskazane 

podczas odbioru . 

7. W każdym przypadku odbiór końcowy nie może być uznany za dokonany bez złożenia przez 

Wykonawcę wszystkich wymaganych prawem dokumentów. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie pracy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości netto:    _____________________ PLN (słownie: _______________________) . Wynagrodzenie 

powiększone zostanie o należy podatek od towarów i usług wd. stawek obowiązujących w 

dniu wystawienia faktur VAT.   

2. Zapłata wynagrodzenia następować będzie według Harmonogramu płatności stanowiącego 

Załącznik nr 4 do niniejszej umowy na podstawie prawidłowej faktury VAT wystawionej 

przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

3. Podstawą wystawiania przez Wykonawcę faktur VAT za wykonanie prac badawczych będą 

protokoły odbioru częściowego podpisane przez obie Strony, natomiast za wykonanie prac 

będących przedmiotem etapu drugiego podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury 

VAT będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez obie Strony według wzoru 

zawartego w Załączniku nr 3. 

4. Każda z faktur VAT wystawiana  przez Wykonawcę będzie przesyłana drogą e-mailową, zaś 

wersja papierowa drogą pocztową na adres Zamawiającego.  

5. W przypadku zwłoki w zapłacie należności na rzecz Wykonawcy, Zamawiający będzie je 

przekazywał z należnymi odsetkami za zwłokę. 

 

§ 7 

Możliwość korzystania z podwykonawców  

1. Wykonawca może powierzyć w części wykonanie realizowanej pracy innym osobom ze 

statusem pracownika naukowego pod warunkiem uprzedniego poinformowania 

Zamawiającego o tym. Przy czym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie tych 

osób jak za działania własne. Wykonawca zobowiązuje się do uprzedniego zweryfikowania 

ww. osób pod kątem możliwości wykonywania prac na rzecz Zamawiającego w ramach 

Konkursu.  

2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego lub NCBR jest zobligowany do udostępniania 

wszystkich umów jakie zawarł z podmiotami trzecimi w związku z wykonywane przedmiotu 

umowy.  

§ 8 

Gwarancja, serwis 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe, zgodne z funkcjonalnością 

określoną w Załączniku nr 1 działanie ___________________________________.  

2. W razie wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedmiotu umowy Zamawiający 

obowiązany jest dokonać ich zgłoszenia, w drodze osobistego kontaktu, telefonicznie, 
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faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w dni robocze, w godzinach pracy 

Wykonawcy. 

3. W przypadku zgłoszenia awarii, Wykonawca przystąpi do jej usunięcia najpóźniej 

w terminie 3 dni od zgłoszenia lub w innym terminie wspólnie uzgodnionym. 

4. Okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas napraw gwarancyjnych. 

5. W okresie gwarancyjnym, usługi serwisowe będą nieodpłatne (serwis gwarancyjny). 

6. Usługi wykraczające poza zakres serwisu gwarancyjnego, będą świadczone odpłatnie 

zgodnie z cenami obowiązującymi na danym rynku. 

 

§ 9 

Zachowanie tajemnicy 

1. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać i nie udostępniać wyników pracy badawczo-

rozwojowej o których mowa w  § 2 przez zawierających dane poufne Przedsiębiorstwa 

i zgłoszonych przez nie patentów. 

2. Wykonawca ma obowiązek, zgodnie z regulaminem konkursu Szybka Ścieżka, publikowania 

wyników pracy badawczo-rozwojowej, z uwzględnieniem zastrzeżeń, o których mowa w 

ust. 1. 

§ 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 naruszają 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.1 oraz 

podpisanym przez strony protokołem zdawczo-odbiorczym, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego majątkowe prawa autorskie, bez wyłączności,  w zakresie: 

a. wprowadzanie do pamięci komputera, 

b. utrwalania w dowolnej formie i na dowolnych nośnikach utworów, oraz ich 

zwielokrotnianie, na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy nośnikach,  

c. tworzenia kopii utworu dowolną techniką, 

d. wprowadzanie do obrotu, w tym także poprzez sieć Internet, 

e. wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, w tym 

przeróbek i adaptacji utworu, 

f. rozpowszechnianie utworu w nieograniczonym zasięgu terytorialnym, w tym między 

innymi publiczne wystawienie, wyświetlenie, powielenie, wykonanie, odtworzenie oraz 

nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

g. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, a także 

każda inna forma udostępniania utworu. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych jak również udzielenie i przeniesienie 

upoważnień i zezwoleń następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

5. Z chwilą nabycia autorskich praw majątkowych, Zamawiający nabywa wyłączne prawo do 

zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do przedmiotu umowy. 
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§ 11 

Odszkodowanie, kary umowne  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia następujących kar umownych: 

a. karę umowną stanowiącą 0,05 % wynagrodzenia netto Wykonawcy  określonego w § 6 

ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia  w terminowym zakończeniu każdego 

zadnia prac zgodnie z niniejszą umową lub dokonania odbioru końcowego, 

b. karę umowną stanowiącą 0,05 % wynagrodzenia netto Wykonawcy  określonego w § 6 

ust. 1 niniejszej umowy w przypadku opóźnienia  w terminowym wykonaniu prac 

naprawczych podjętych w celu usunięcia wad lub usterek bądź wykonania 

niezrealizowanych przez Wykonawcę prac, stwierdzonych podczas przeprowadzania 

odbioru częściowego lub końcowego, za każdy dzień opóźnienia  w terminowym 

wykonaniu tych prac,  

c. tytułem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy lub 

odstąpienia od umowy przez Wykonawcę – karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia netto Wykonawcy  określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,  

d. karę umowną stanowiącą 0,05 % wynagrodzenia netto Wykonawcy  określonego w § 6 

ust. 1 niniejszej umowy  za każdy dzień opóźnienia  w terminowym  usuwaniu wad 

ujawnionych w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji.  

2. Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych do wysokości rzeczywiście 

poniesionej i udokumentowanej szkody oraz utraconych korzyści. 

 

§ 12 

Rozwiązanie umowy 

1. Każdej ze Stron przysługuje prawo pisemnego rozwiązania umowy z 3 miesięcznym 

okresem wypowiedzenia. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku: 

a. nie otrzymania dofinansowania na realizację przedmiotu zamówienia, 

b. wycofania wniosku o dofinansowanie (bez względu na przyczynę decyzji podjętej 

przez Zamawiającego), 

c. nie podpisania umowy na dofinansowanie (bez względu na przyczynę decyzji 

podjętej przez Zamawiającego), 

d. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozwiąże umowę z Zamawiającym w trakcie 

realizacji projektu w szczególności przy braku spełnienia kamieni milowych danego 

etapu. 

3. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy wymaga formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem 

nieważności.  

§ 13 

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W 

szczególności Strony ustalają, że zmiana umowy jest dopuszczalna w następujących 

przypadkach:  

a. zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy 

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

zamówienia, 
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b. zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty w sytuacji, gdy jest 

ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie 

podpisywania umowy.  

 

§ 14 

Rozstrzyganie sporów 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy rzeczowo i 

miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron. Załączniki 

stanowią integralną część umowy, a ich zmiana stanowi zmianę treści umowy.  

2. 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.  

3. Wszelka korespondencja pomiędzy stronami będzie kierowana na adresy wskazane 

w niniejszej umowie.    

4. 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 

korespondencja wysłana na adresy określone w niniejszej umowie uznana będzie za 

skutecznie doręczoną. 

5. 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.  

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu umowy;  

Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowy i podział zadań; 

Załącznik nr 3 Protokół zdawczo-odbiorczy; 

Załącznik nr 4 Harmonogram płatności. 
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