Zapytanie ofertowe nr FH/IK-074-1/22

Załącznik nr 6

WZÓR UMOWY
UMOWA NR FH /IK/074/1 -22
zawarta w dniu …………….. r. w Katowicach, której Stronami są:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, 40-189 Katowice,
ul. Leopolda 31, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS …………………………., posiadający NIP: …………………………………………., REGON: ……………..………………,
zwany dalej „Zamawiającym”, który reprezentuje:
…………………..- ……………………………
oraz
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwana/y dalej „Wykonawcą”, którą/y reprezentuje:
…………………..- ……………………………
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym
nr FH/IK-074-1/22 o nazwie: Świadczenie usług w zakresie prac badawczo - rozwojowych
w charakterze członka zespołu projektowego - starszy projektant mechatronik w ramach projektu
– dalej „Umowa” o następującej treści:
§1
Postanowienia wstępne
1. Zamawiający realizuje projekt „Innowacyjny pojazd do załadunku materiałów sypkich EV-LKP1”
w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w w/w zapytaniu oraz, że nie podlega
wykluczeniu w zakresie wskazanym w zapytaniu.

1.

§2
Przedmiot umowy
Zamawiający powierza Wykonawcy wykonanie usługi w zakresie prac badawczo rozwojowych w charakterze członka zespołu projektowego - starszy projektant
mechatronik.

2.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za wsparcie zespołu Zamawiającego w realizacji prac B+R
zaplanowanych w projekcie, w szczególności w zakresie zadań wskazanych poniżej oraz zadań
powiązanych tj.:

•
•
•
•

Uruchomienie i badania modelu systemu napędowego na stanowisku badawczym;
Uruchomienie oraz przetestowanie prototypów zintegrowanych mostów napędowych
Nadzór nad integracją prototypów zintegrowanych układów napędowych z prototypem
maszyny
Uruchomienie oraz przetestowanie zintegrowanych w prototypie maszyny mostów
napędowych
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Zaplanowanie i przeprowadzenie badań prototypu maszyny w warunkach zbliżonych do
rzeczywistych (tor testowy)
Ocenę wyników testów i badań
Optymalizacja i dostrojenie układu napędowego oraz współpraca przy opracowywaniu
systemu monitorująco-diagnostycznego i sterującego maszyny
Aktywna współpraca z pozostałymi członkami zespołu projektowego;
Przygotowywanie dokumentacji technicznej i projektowej/sprawozdawczej;
Przygotowanie części merytorycznej postępowań zakupowych.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac związanych z realizacją Zamówienia
zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz Ofertą
stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

§3
Zakres obowiązków i uprawnień Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie
z najlepszą wiedzą i celem umowy.
Wykonawca oświadcza, że kieruje do realizacji przedmiotu umowy osoby, które posiadają
wiedzę i doświadczenie, a w szczególności osobę, która została wskazana w Załączniku nr 4 do
zapytania ofertowego, zgodnie z załączoną listą stanowiącą Załącznik nr 3 do umowy.
Zamawiający dopuszcza zmiany w liście osób wskazanych w pkt. 2 i Załączniku nr 3 do Umowy
pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że nowe osoby posiadają kwalifikacje i doświadczenie
nie mniejsze niż wymagane w zapytaniu. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do
przekazania
Zamawiającemu
wykazu
proponowanych
nowych
osób
wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji i doświadczenia na adres mailowy do korespondencji
wskazany w § 12 Umowy, a na wniosek Zamawiającego również dodatkowych informacji o tych
osobach, w przypadku, gdy okażą się niezbędne do zweryfikowania posiadanych przez nich
kwalifikacji i doświadczenia.
Nowe osoby będą mogły przystąpić do świadczenia usług przewidzianych Umową
po pozytywnym zweryfikowaniu przez Zamawiającego. Informacja o dopuszczeniu nowej osoby
do
realizacji
przedmiotu
umowy
zostanie
przesłana
Wykonawcy
na adres mailowy do korespondencji wskazany w § 12 Umowy.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) bieżące informowanie przedstawicieli Zamawiającego, o postępie w realizacji usługi,
2) niezwłoczne, nie później niż w terminie 3 dni, informowanie Lidera/Menadżera (mailowo na
adres wskazany w § 12 Umowy) o wszelkich opóźnieniach i zmianach,
3) umożliwienie Zamawiającemu dostępu do wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją
umowy na każdym etapie jej wykonania,
4) realizacja umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, w tym
z przepisami dotyczącymi konkurencji oraz dobrą praktyką.
Przy wykonywaniu powierzonych obowiązków Wykonawca i zaangażowane do realizacji
przedmiotu umowy osoby, zobowiązani są przestrzegać zapisów udostępnionych przez
Zamawiającego wniosków, regulaminów, wytycznych oraz innych dokumentów związanych z
realizacją projektu na rzecz, którego jest wykonywana usługa.
Wykonawca nie wykonuje obowiązków określonych niniejszą umową pod kierownictwem
Zamawiającego, zobowiązany jest jednak do ścisłej współpracy z Zamawiającym.
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Wykonawca po zakończeniu umowy zobowiązany jest do zniszczenia wszystkich dokumentów
związanych z realizacją niniejszego zamówienia mających charakter poufny w rozumieniu § 8
Umowy i trwałego usunięcia danych osobowych, do których dostęp uzyskał wykonując umowę.

§4
Zakres obowiązków i uprawnień Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) udostępnienie Wykonawcy odpowiednich informacji niezbędnych do wykonania usługi;
2) zagwarantowanie Wykonawcy możliwości współdziałania z Zespołem Zamawiającego w celu
wykonania jego obowiązków;
3) udzielanie wskazówek co do sposobu wykonania zamówienia,
4) zapłata za wykonanie odebranych prac.

1.

2.
3.

1.

2.

3.

4.

§5
Termin realizacji i odbiór prac
Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę w terminie do dnia 31.12.2022 r. od
dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem szczegółowych zasad i terminów określonych
w Załączniku nr 1 do zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy na zasadach
określonych w § 11.
Jeżeli wykonana usługa ma wady, usterki lub błędy Zamawiający mimo przyjęcia zadania bez
zastrzeżeń może - w trybie przepisów o rękojmi - wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin do
ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie może żądać odpowiedniego obniżenia
umówionego wynagrodzenia lub odstąpić od umowy.
§6
Odpowiedzialność i kary umowne
Zamawiający nie odpowiada za szkody wyrządzone wobec osób trzecich przez Wykonawcę,
w ramach wykonywanej umowy, w tym za naruszenie praw autorskich przysługujących osobom
trzecim do utworów wykorzystanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy.
Za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu realizacji etapów zadań wchodzących w zakres
przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż wartość wynagrodzenia określonego w § 7.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kary umownej, o której mowa w ust. 2 i 4
niniejszego paragrafu bezpośrednio z należnego wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraża zgodę.
W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez dowolną ze Stron z przyczyn,
za które odpowiedzialność ponosi druga Strona – Strona, która spowodowała odstąpienie
lub rozwiązanie umowy zobowiązana jest zapłacić drugiej Stronie karę umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego netto określonego w § 7.
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5. Kary podlegają sumowaniu. Strony są uprawnione do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.
§7
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje maksymalne wynagrodzenie zgodnie
z ceną ofertową w kwocie ……… zł netto + ………….. % VAT, tj. …………………. zł brutto (słownie
brutto: ………………………………………..).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu
umowy.
3. Płatność dokonana będzie na podstawie faktury bądź rachunku wystawionego przez
Wykonawcę. Usługi rozliczane będą:
- w okresach miesięcy kalendarzowych w zależności od liczby godzin świadczonych usług
faktycznie przepracowanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego;
- przy założeniu, że łączne zaangażowanie zawodowe osoby bezpośrednio zaangażowanej w
świadczenie usług na rzecz Zamawiającego nie przekroczy 276 godzin w danym miesiącu,
przy czym przy określaniu zaangażowania zawodowego tej osoby należy uwzględnić
zaangażowanie w realizację wszystkich projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych,
Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych.
4. Faktura/rachunek wystawiona przez Wykonawcę powinny zawierać numer i datę zawarcia
umowy oraz nazwę zadania.
5. Prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura/rachunek będzie zrealizowana przez
Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania, w formie przelewu, na rachunek
bankowy wskazany na fakturze.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do doręczenia faktury/rachunku na co najmniej 14 dni przed
tak określonym terminem płatności, a w razie niezachowania tego terminu, termin płatności
automatycznie zostanie przedłużony o czas opóźnienia.
7. Zamawiający działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 ze zm.) informuje,
że przyjmuje ustrukturyzowane faktury elektroniczne i inne ustrukturyzowane dokumenty
elektroniczne, jeżeli zostaną sporządzone z zachowaniem przepisów powyższej ustawy i wysłane
za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) udostępnionej przez
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Wykonawca może wystawiać fakturę z
pominięciem powyższych zasad w wersji papierowej.
8. Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany jest przez
Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o zamówienie i złożyli wspólną ofertę faktury VAT
wystawiane będą przez jednego z tych Wykonawców zgodnie z umową konsorcjum.
9. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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§8
Poufność informacji
Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności
wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób
(zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem umowy, bez względu na sposób i
formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”.
Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych
i informacji:
1) dostępnych publicznie;
2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez
obowiązku zachowania poufności;
4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich
ujawnienie.
W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane
na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje
Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie
takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty
elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby
sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą,
zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje
umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z umowy obowiązkach
w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych
osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych
obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania.
W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby
trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji
działania ochronne oraz zobowiązuje się do poinformowania o sytuacji Zamawiającego.
Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty
elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty,
zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.
Po wykonaniu umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron,
Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu wszelkie Informacje Poufne.
Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno
podczas wykonania umowy, jak i po jej wygaśnięciu do momentu utraty przez te informacje
charakteru Informacji Poufnych.
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§9
Prawa do wyniku
Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystywania podczas realizacji umowy wyłącznie takich
rozwiązań/utworów prawnie chronionych, których jest właścicielem lub względem których
dysponuje upoważnieniem do ich wykorzystania w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
W przypadku podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego jakichkolwiek
roszczeń wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej w związku z realizacją zadań
określonych w niniejszej umowie, ich wynikiem lub jakąkolwiek ich częścią, Wykonawca zwolni
Zamawiającego z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje
wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z takimi roszczeniami (w tym
w szczególności koszty obsługi prawnej, wypłacone przez Zamawiającego odszkodowania oraz
poniesione przez niego koszty procesów), jak również będzie współpracował z Zamawiającym
w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z tymi roszczeniami, a w przypadku
wszczęcia przez osobę trzecią postępowania sądowego przeciwko Zamawiającemu, wystąpi z
interwencją uboczną po stronie pozwanego Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, z chwilą przekazania Zamawiającemu (w wersji papierowej lub elektronicznej)
jakiejkolwiek wyniku lub jego części składowej, przenosi na Zamawiającego wszelkie majątkowe
prawa autorskie oraz prawa zależne na zasadach wynikających z § 9 umowy do tych wyników
lub ich części składowych. Przeniesienie praw własności intelektualnej następuje bezwarunkowo
i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń Stron w tym zakresie.
W razie stworzenia w ramach realizacji niniejszej umowy Wyniku/ów spełniającego/ych cechy
utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Zamawiający nabywa prawa do nich (w tym całość autorskich praw majątkowych i praw
zależnych) uzyskując uprawnienie do korzystania z nich w całości lub części, bez ograniczeń
czasowych oraz terytorialnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
1) prawa do trwałego lub czasowego utrwalania i zwielokrotnienia Wyniku/ów
całości lub ich części jakimikolwiek środkami, w dowolnym systemie lub formacie na
wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub
podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci,
nośnikach komputerowych lub innych nośnikach zapisów i pamięci, w dowolnej ilości
egzemplarzy;
2) prawa do zastosowania całości Wyniku/ów lub ich części (w tym dokumentacji i/lub
zweryfikowanego systemu) dla własnych celów;
3) prawa do tłumaczenia, przystosowywania, zmieniania, przerabiania, adaptacji całości
Wyniku/ów lub jego/ich części oraz do wprowadzania do niego/nich innych zmian w celu
przystosowania do indywidualnych potrzeb Zamawiającego, jak i osób trzecich;
4) prawa wprowadzania do obrotu, w tym sprzedaży, użyczenia lub najmu zarówno
oryginału opracowanych Wyników jaki i egzemplarzy, na których zostały utrwalone;
5) w zakresie rozpowszechniania w inny sposób, niż określony w pkt 4: wszelkie nadawanie
i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez
stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych
lub multimedialnych lub innych systemach przekazów, w sposób niekodowany
lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym; w jakiejkolwiek technice (w tym
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analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym
w
serwisach
tekstowych,
multimedialnych,
internetowych,
telefonicznych
lub telekomunikacyjnych; wszelkie publiczne udostępnianie wytworzonych utworów (w
tym w ramach utworu audiowizualnego) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; wszelkie publiczne odtwarzanie,
wyświetlanie, wykonanie;
6) prawa do udzielenia licencji do korzystania z opracowanych Wyników na wszelkich
polach eksploatacji wykorzystywanych do jego używania, znanych Stronom w momencie
przekazania;
7) prawa do rozporządzania i korzystania z całości Wyniku lub jego części w dowolny
sposób.
5. Zamawiający może wykonywać prawa, o których mowa w ust. 4 przez podmioty trzecie.
6. Wykonawca w sposób nieodwołalny przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na
wykonanie zależnego prawa autorskiego do opracowanych Wyników na polach eksploatacji
wskazanych powyżej.
7. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Zamawiający ma prawo do dowolnej
modyfikacji (dokonywanie zmian, przeróbek, dostosowywanie do potrzeb Zmawiającego,
łączenie, wykorzystywanie oryginałów lub modyfikacji do dowolnych celów Zamawiającego,
dokonywanie opracowań), bez konieczności uzgadniania tych modyfikacji z Wykonawcą.
8. Strony ustalają, że rozpowszechnianie Wyników na polach eksploatacji wymieniony w ust. 4
może następować w całości, w częściach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych
podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po dokonaniu opracować, przystosowań,
uzupełnień lub modyfikacji.
9. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich do Wyniku/ów
będących przedmiotem umowy bez porozumienia z Zamawiającym.
10. Niezależnie od postanowień poprzednich ustępów, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na
korzystanie z wiedzy technicznej, organizacyjnej i innej zawartej w przekazanych Wynikach.
Wiedza ta może być wykorzystana w dowolny sposób przez Zamawiającego teraz i w przyszłości,
w tym m.in. przekazana przez Zamawiającego osobom trzecim z nim współpracującym.
11. W przypadku, w którym w trakcie realizacji przedmiotu umowy pojawi się potrzeba korzystania z
utworu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w sposób w nim nieprzewidziany, Wykonawca
w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 zobowiązuje się do rozszerzenia pól
eksploatacji o pole odpowiadające potrzebie Zamawiającego. Rozszerzenie pól eksploatacji
odbędzie się przez zawarcie aneksu do niniejszej umowy.

1.
2.

§ 10
Czas trwania Umowy oraz jej rozwiązanie
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia …….. r. do dnia …………. r. z zastrzeżeniem ust. 3
niniejszego paragrafu oraz § 11 ust.1 pkt 3).
Rozwiązanie umowy przez każdą ze Stron, przed upływem okresu jej obowiązywania, dopuszcza
się w przypadkach losowych, w sytuacji nienależytego lub niezgodnego z umową wykonania
umowy, jeżeli pomimo wezwania Wykonawca nadal w sposób niezgodny z Umową realizuje
swoje obowiązki, albo innych przypadkach, przewidzianych niniejszą umową.
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Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może zostać
rozwiązana z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 11
Zmiana umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy:
1) zajdą zmiany powszechnie obowiązujących przepisów (w stosunku do obowiązujących na
chwilę podpisania umowy). Zmiana regulacji określonych w zdaniu poprzednim musi
wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do
modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi;
2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi
realizację projektu, w ramach którego realizowane jest Zamówienie, o ile zmiany te będą
miały bezpośredni wpływ na realizację umowy, przy czym zmiany mogą dotyczyć tylko tych
zapisów umowy, na które wpływ miały zmiany, o których mowa powyżej;
3) z uwagi na zmianę terminu zakończenia realizacji umów dotyczących zamówień powiązanych
z niniejszym zamówieniem konieczna będzie zmiana terminu zakończenia niniejszej umowy,
przy czym termin ten może zostać wydłużony maksymalnie o tyle dni, o ile przesunięty został
termin realizacji umowy dotyczącej zamówienia powiązanego z niniejszym zamówieniem;
4) zmian przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych wpływających na
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)

warunki realizacji umowy oraz zmian umowy o dofinansowanie projektu (zmian zakresu
projektu i harmonogramu),
zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie
niezbędnym do dostosowania umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego
prawa,
zmian terminu wykonania umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
zmian terminu wykonania umowy, wynikających ze zmian harmonogramu realizacji projektu,
uzasadnionych zmianą organizacji pracy lub potrzebą wykonania dodatkowych prac,
zawieszenia badań przez Zamawiającego z powodu wystąpienia przyczyn technicznych lub
organizacyjnych uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu umowy, o czas
zawieszenia, przy czym o zawieszeniu badań Zamawiający powiadomi Wykonawcę
wskazując przyczynę zawieszenia,
zmian terminu wykonania umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ
na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o czas jej występowania,
zmian w organizacji prac i zakresie prac wymuszonych sytuacją epidemiologiczną w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19,
zmian terminu wykonania umowy na skutek działania organów administracji, w szczególności
odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
rozwiązania umowy z Wykonawcą, bez regresu odszkodowawczego ze strony Wykonawcy,
jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju lub w przypadku, gdy w trakcie realizacji Projektu okaże się, że
dalsze badania przemysłowe lub prace rozwojowe nie doprowadzą do osiągnięcia
zakładanych wyników, a w konsekwencji Zamawiający podejmie decyzję o zakończeniu
projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu pn. „Innowacyjny pojazd do
załadunku materiałów sypkich EV-LKP1” zawartej pomiędzy Zamawiającym a Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju,
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13) zmianą w rozliczeniu umowy cywilno-prawnej ustalonych przez Strony,
14) niezależnych od stron lub w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – na zasadach uzgodnionych odrębnie pomiędzy
stronami Umowy.

2. Wszelkie zmiany treści umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w umowie, strona wnioskująca bez zbędnej
zwłoki przedkłada pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem.

1.

2.

3.

1.

2.
3.
4.

1.
2.

§12
Osoby do koordynacji umowy
Liderem/Menadżerem ds. związanych z realizacja niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego
jest: ………………………………………………………..…, tel.: …………………………., fax: …………………………,
e-mail: …………………………….........
Liderem/Menadżerem ds. związanych z realizacja niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy jest:
……………………………………………………………, tel.: …………………………, fax: …………………………,
e-mail: …………………………….........
Każda ze stron zobowiązane są powiadomić drugą Stronę o zmianie danych, o których mowa w
ust. 2 i 3 powyżej.
§13
Siła wyższa
Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań umownych z powodu
wystąpienia siły wyższej. Za przypadki siły wyższej, które uwalniają Strony od wypełnienia
zobowiązań umownych na czas trwania siły wyższej, uznaje się nieprzewidziane wydarzenia,
które wystąpią niezależnie od woli Stron i po zawarciu niniejszej Umowy, a którym Strona
nie będzie mogła zapobiec, przy zastosowaniu należytej staranności, udaremniając całkowicie
lub częściowo wypełnienie zobowiązań umownych, jak np.: pożar, powódź, trzęsienie ziemi,
wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenia władz.
Siłą wyższą nie jest brak siły roboczej, materiałów i surowców, środków transportu chyba, że jest
to spowodowane siłą wyższą.
O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą, Strony są zobowiązane niezwłocznie
się powiadomić.
Za siłę wyższą w rozumieniu niniejszej umowy strony nie uważają istniejącej pandemii choroby
Covid19 wywołanej przez wirus SARS-CoV-2. Siłą wyższą w rozumieniu niniejszej umowy są
jednak regulacje prawne wprowadzone po zawarciu umowy przez władze państwowe i
samorządowe w związku z pandemią Covid19, o ile uniemożliwiają one lub częściowo stoją na
przeszkodzie należytemu wykonaniu umowy.
§14
Przetwarzanie danych osobowych (RODO)
Z dniem zawarcia Umowy, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych
w celu i zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych przez Zamawiającego danych
osobowych zgodnie z Umową, przepisami prawa powszechnie obowiązującego o ochronie
danych osobowych, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
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i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwane dalej „RODO”.
Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy dane osobowe dotyczące
wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w odpowiedzi na konkursy obejmujące schematy
udzielania wsparcia, o których mowa w Rozdziale I ust. 2 OPZ.
Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę
wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy (oceny wniosków).
Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu
z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności zgodnie z art. 32 RODO.
Wykonawca, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w formie
elektronicznej, zobowiązuje się do ich przetwarzania w systemie teleinformatycznym
spełniającym wszystkie wymagania wynikające z RODO.
Wykonawca dopuści do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające
stosowne imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. W tym celu Zamawiający
upoważnia Wykonawcę do wydawania i odwoływania, na podstawie art. 29 w związku z art. 28
ust.3 lit. a RODO, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenia
ewidencji tych osób.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Zamawiającego, za
szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ustawy, RODO, przepisów prawa powszechnie
obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych
do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z Umową.
Wykonawca po zakończeniu realizacji Umowy usunie wszelkie dane osobowe powierzone przez
Zamawiającego w terminie 14 dni od daty wygaśnięcia Umowy oraz usunie wszelkie ich
istniejące kopie.
W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, w szczególności
takiego o którym mowa w art. 4 pkt 12 RODO, Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego
poinformowania Zamawiającego, w formie pisemnej oraz dodatkowo na adres mailowy
wskazany w § 12, o tym fakcie, w okresie do 24 godzin, wskazując wszystkie elementy określone
w art. 33 ust. 3 RODO, w tym okoliczności i zakres naruszenia. W przypadku stwierdzenia, że
naruszenie to powoduje wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych,
Wykonawca, na polecenie Zamawiającego, bez zbędnej zwłoki, zawiadamia o naruszeniu osoby,
których dane dotyczą.
Wykonawca bez zbędnej zwłoki informuje Zamawiającego o wszelkich czynnościach z własnym
udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności
przez organ nadzorczy, Policję lub sąd.
Wykonawca wyraża zgodę i zobowiązuje się umożliwić kontrolowanie przez Zamawiającego,
osoby i podmioty upoważnione przez Zamawiającego oraz inne uprawnione podmioty, czy
przetwarzanie powierzonych danych osobowych odbywa się zgodnie z niniejszą Umową,
przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym w szczególności z RODO, w zakresie, w jakim
ewentualne naruszenie tych przepisów mogłoby prowadzić do ponoszenia odpowiedzialności
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przez Zamawiającego, a w szczególności zagrażało bezpieczeństwu powierzonych danych lub
naruszało prawa osób trzecich.
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania
danych osobowych osobom nieupoważnionym.
15. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad przetwarzania danych osobowych, jakie
określono w Umowie (w tym odnośnie złożonych oświadczeń), w przepisach powszechnie
obowiązujących, w tym w szczególności w RODO, lub odpowiednich aktach wykonawczych
i poniesienia w związku z tym przez Zamawiającego jakiejkolwiek szkody, Wykonawca jest
zobowiązany do pokrycia pełnej szkody Zamawiającego. Pod pojęciem szkody należy rozumieć
szkodę rzeczywistą („damnum emergens”) oraz utracone korzyści („lucrum cessans”).

§ 15
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Do
praw autorskich powstałych w wyniku realizacji Projektu stosuje się przepisy ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej Umowy strony będą starały się
rozwiązać polubownie, a w przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu, spory te będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
Załączniki stanowiące integralną część niniejszej Umowy:
1) Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia
2) Załącznik nr 2 – Oferta wykonawcy
3) Załącznik nr 3 – Wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu umowy
4) Załącznik nr 4 – Wzór protokołu odbioru

ZAMAWIAJĄCY:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik
Innowacyjnych EMAG

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 3 – Wykaz ekspertów skierowanych do realizacji umowy
do Umowy nr ………………
z dn. …………………….

WYKAZ OSÓB

Świadczenie usług w zakresie prac badawczo - rozwojowych
w charakterze członka zespołu projektowego - starszy projektant mechatronik

w ramach projektu.

WYKONAWCA:

………………………………………………………..
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Załącznik nr 4 – Protokół odbioru
do Umowy nr ………………
z dn. …………………….

Katowice, ……………..r.

PROTOKÓŁ ODBIORU
Przedmiot: Umowa nr ……………….
Wykonania prac zgodnie z zapytaniem nr FH/IK-074-1/22 na Świadczenie usług w zakresie
prac badawczo - rozwojowych w charakterze członka zespołu projektowego - starszy
projektant mechatronik w ramach projektu.
Komisja w składzie:
WYKONAWCA – ………………………
ZAMAWIAJĄCY – Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ-Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, który
reprezentuje:
………………..
Komisja dokonała odbioru pracy.
Ustalenia Komisji:
1. Przyjąć/ nie przyjąć pracę jako wykonaną zgodnie z Umową.
2. Wypłacić/ nie wypłacić wynagrodzenie zgodnie z Umową.
3. Inne ustalenia………………………………….
Podpisy członków Komisji
WYKONAWCA

……………………………………..

ZAMAWIAJĄCY

……………………………………..
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