Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Umowa o realizację prac badawczych
zawarta w ……………., w dniu …..…….roku pomiędzy:
C.T. Service Sp. z o.o. w Lesznowoli z siedzibą w Lesznowoli,
ul. Jedności 9, 05-506 Lesznowola,
zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000148958, NIP: 586-21-02-652, REGON: 192860274,

reprezentowaną przez Macieja Adama Wlazło, Prezesa Zarządu,
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
Zważywszy, że :
1.

Zamawiający podejmuje działania w celu ubiegania się o wsparcie na prace badawcze
i rozwojowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w
ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw” (dalej: Wsparcie),

2.

Zamawiający nie posiada wystarczającego potencjału naukowego dla samodzielnego
wykonania w całości prac badawczych i rozwojowych,

3.

Wykonawca posiada odpowiedni potencjał naukowy dla wykonania prac badawczych
i rozwojowych, w zakresie, w którym nie posiada go Zamawiający,

Strony zgodnie postanowiły, co następuje:
§ 1.
Przedmiot zobowiązania
1.

Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie przez Wykonawcę prac badawczych
potrzebnych do realizacji projektu pod nazwą „Opracowanie geopasywnej struktury
antypoślizgowej przeznaczonej do twardych materiałów podłogowych” (dalej: Projekt).

2.

Założenia Projektu, w tym w szczególności jego przedmiot był tematem uzgodnień Stron
i jest on Stronom znany. Szczegółowy opis Projektu zostanie zawarty :
 we wniosku o przyznanie Wsparcia Projektu,

 w regulaminie przyznania Wsparcia Projektu, na podstawie którego NCBIR
przeprowadzi konkurs,
3.

Dokumenty, o których mowa w ust. 2. przygotuje Zamawiający w porozumieniu z
Wykonawcą , zaś ich treść będzie wiążąca w trakcie wykonania niniejszej umowy.
§ 2.
Warunek

1.

Umowa wchodzi w życie pod warunkiem podpisania przez Zamawiającego umowy o
dofinansowanie Projektu.

2.

O ziszczeniu się warunku, o którym mowa w ust. 1. Zamawiający zobowiązuje się
zawiadomić Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o decyzji
NCBIR o dofinansowaniu Projektu , nie później niż w terminie 7 dni od podpisania
umowy, o której mowa w ust.1.

3.

W przypadku niepodpisana umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej, niniejsza umowa
ulega rozwiązaniu.
§ 3.
Świadczenia Wykonawcy

1.

Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić prace badawcze potrzebne dla realizacji
Projektu, polegające w szczególności na:
a) badaniu współczynnika przeciwpoślizgowości R według normy DIN 51130.
b) badaniu oporu poślizgu posadzki według normy PN EN 13036-4
c) opracowaniu progów kryteriów śliskości posadzek w zależności od ich
przeznaczenia na podstawie przeprowadzonych badań.
Badania będą obejmowały dostarczone przez Zamawiającego próbki materiałów
podłogowych wykonanych z płyt kamiennych, płytek ceramicznych, kompozytów
żywiczno-mineralnych oraz płyt i galanterii betonowej o wymiarach wcześniej ustalonych
z Wykonawcą.
Badania będą dotyczyły śliskości wierzchniej warstwy struktury na dostarczonych
materiałach podłogowych (na sucho i mokro). Szacowana ilość wykonanych badań – ok.
50 próbek.

2.

Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem oraz
zapleczem naukowym do wykonania tego zobowiązania w takim zakresie, w jakim znany
jest mu Projekt w chwili obecnej, przed podpisaniem umowy , o której mowa w §2 ust.1.

3.

Szczegółowy harmonogram, zakres, warunki realizacji oraz rozliczenia prac zleconych
Wykonawcy strony ustalą w toku dodatkowych ustaleń, zakończonych podpisaniem
aneksu do niniejszej umowy, po podpisaniu umowy , o której mowa w §2 ust.1.

4.

Aneks o którym mowa w ust.3 powyżej, zostanie podpisany nie później niż w terminie 15
dni przed planowanym rozpoczęciem prac przez Wykonawcę. Opóźnienie w podpisaniu
aneksu uprawnia Wykonawcę do późniejszego podjęcia tych prac.

5.

Wykonawca oświadcza, że w trakcie realizacji prac badawczych i rozwojowych
wykorzysta aparaturę nabytą w ramach …………………….................................................
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
§ 4.
Czas realizacji prac badawczych

1. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć prowadzenie prac badawczych nie później niż w
terminie 15 dni od podpisania aneksu o którym mowa w §3 ust.3.
2. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć prace badawcze w I etapie do dnia 30.06.2017 r.
oraz w III etapie w terminie do dnia 31.10.2019 r.
§ 5.
Wynagrodzenie
1.

Za wykonanie prac badawczych Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę określoną w
aneksie o którym mowa § 3, ust. 3, stosownie do zakresu prac opisanych w § 3 ust.1
niniejszej umowy, a sprecyzowanego w aneksie, o którym mowa w § 3 ust.3 oraz na
warunkach, które będą sprecyzowane w tym aneksie.

2.

Poza zobowiązaniem do zapłaty wynagrodzenia Zamawiający nie jest zobowiązany do
innych świadczeń pieniężnych związanych z wykonywaniem prac badawczych przez
Wykonawcę.

3.

Zamawiający jest zobowiązany do współpracy z Wykonawcą w celu należytego
wykonania umowy. W związku z tym Zamawiający dostarczy wykonawcy wszelkie
informacje i dokumenty niezbędne do prawidłowego wykonania przez niego umowy. W
przypadku opóźnienia lub zwłoki Zamawiającego w przekazaniu niezbędnych informacji i
dokumentów , Wykonawca jest uprawniony do odpowiednio późniejszego zakończenia
wykonania umowy. W takim przypadku Zamawiający nie może późniejszego podjęcia
prac lub zakończenia wykonania umowy, traktować jako naruszenie umowy przez
Wykonawcę.

§ 6.
Dodatkowe zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zobowiązanie w sposób zgodny z przepisami prawa
powszechnego oraz z warunkami uzyskania Wsparcia przez Zamawiającego, wynikającymi
w szczególności z dokumentów przekazanych mu przez Zamawiającego, o których mowa w
§ 1.
§ 7.
Powierzenie wykonania zobowiązania podwykonawcom
Wykonawca może powierzać wykonanie zobowiązania w części innym podmiotom wyłącznie
za zgodą Zamawiającego.
§ 8.
Zasady współpracy
Strony zobowiązane są wykonać swoje obowiązki z należytą starannością i najlepszą wiedzą
oraz chronić interesy drugiej Strony w zakresie powierzonych sobie czynności.

§ 9.
Poufność
Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji, w których
posiadanie wejdą w związku z zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy oraz aneksu,o
którym mowa w §3 ust.3,w szczególności tych informacji , które stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz. U. Nr 153, poz 1503 z 2003r.z późn.zm.), lub których ujawnienie
mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę.

§ 10
Rozwiązanie sporów
Strony zobowiązuję się do rozstrzygania sporów, wynikłych w toku realizacji niniejszej
umowy, na drodze negocjacji. Gdyby Strony nie doszły do porozumienia, spór będzie
rozstrzygany przez sąd powszechny właściwy wg. siedziby Zamawiającego.
§ 11
Postanowienie końcowe
1.

Każda ze stron może odstąpić od obowiązków wynikających z niniejszej umowy w
okresie jej obowiązywania, po uprzednim podaniu przyczyny odstąpienia.

2.

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

3.

Jakiekolwiek zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonane tylko w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.
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