
 
 
Załącznik nr 3 – Wzór Umowy warunkowej  

  

  

UMOWA WARUNKOWA 

  

Umowa zawarta jest w związku planowaną z realizacją projektu, o którego współfinansowanie w 

ramach konkursu nr 6/1.1.1/2019 - Szybka ścieżka w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój 2014 – 2020,  ubiega się Zmawiający.   

 

Umowa zawarta w dniu ........................., pomiędzy:   

  

……………………………………. (pełna nazwa firmy)  z siedzibą 

…………………………………………………………………… (adres siedziby),  NIP: 

……………………………………..  reprezentowaną przez: 

................................................................................................................  .........................................., 

zwanym dalej  „Zamawiającym”   a  ……………………………………. (pełna nazwa firmy)  z 

siedzibą ………………………… (adres siedziby),  NIP: ……………………………………..  

reprezentowaną przez: ................................................................................................................  

.........................................., zwanym dalej  „Wykonawcą”   

  

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 część i umowy zgodnie oświadczają, iż zawierają niniejszą 

umowę pod następującymi warunkami:  

  

1. Zamawiający uzyska od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dofinansowanie na 

realizację projektu, gdzie uzyskanie dofinansowania jest rozumiane jako zawarcie przez 

Zamawiającego umowy o dofinansowanie z NCBR w ramach konkursu nr 6/1.1.1/2019 - Szybka 

ścieżka w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Przy czym Zamawiający 

poinformuje pisemnie Wykonawcę o otrzymaniu rekomendacji do dofinansowania w terminie do 7 dni 

od otrzymania informacji.  

 

§ 1 

 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować proinnowacyjne usługi będące przedmiotem zamówienia 

wynikające z treści zapytania ofertowego z dnia …………………., na warunkach określonych w treści 

niniejszej umowy.   



 
 
2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z warunkami Regulaminu konkursu nr 

6/1.1.1/2019 - Szybka ścieżka w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.  

  

§ 2 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących zadań:  

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których celem będzie 
zbadanie wpływu stresów środowiskowych na kondycję fizjologiczną badanych gatunków mszaków 

w warunkach kontrolowanych oraz naturalnych, pod kątem wytypowania gatunku mchu o 

najlepszych właściwościach oczyszczania powietrza do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz 

budynków. Prace będą podzielone na dwa zadania: 

Zadanie 1 ma na celu analizę i ocenę wpływu stresów środowiskowych na kondycję fizjologiczną 6 

gatunków mszaków w warunkach kontrolowanych.  

Zadanie 2 - ma na celu analizę i ocenę wpływu stresów środowiskowych na kondycję fizjologiczną 

mchu, eksponowanego na czynniki stresogenne w zamkniętych pomieszczeniach oraz w warunkach 

naturalnych.  

Podzadanie 2a – polega na wykonaniu analiz dla próbek mchu eksponowanych w pomieszczeniach 

dostarczonych przez Zamawiającego. 

Podzadanie 2b –polega na przeprowadzeniu badań mchu na 2 stanowiskach badawczych 

przygotowanych przez Wykonawcę (jedno w centrum miasta i jedno w pobliżu głównego szlaku 

komunikacyjnego) oraz wykonaniu analiz dla próbek mchu eksponowanych na zewnątrz 

dostarczonych przez Zamawiającego. 

 

2. Powyższe działania w dalszej części umowy zwane są przedmiotem zamówienia.   

 

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy informacje, które są w posiadaniu 

Zamawiającego i są konieczne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 5 dni od 

dnia zawarcia niniejszej umowy.   

2. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż Wykonawca 

w związku ze świadczeniem usług na mocy niniejszej umowy może mieć dostęp do informacji, które 

nie są powszechnie dostępne publicznie, a które dotyczą przedsiębiorstwa Zamawiającego i mają dla 

niego wartość gospodarczą stanowiąc Tajemnice Przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 11 ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz.U. 2003, Nr 153, poz. 1503 z 

późn. zm.), zwaną dalej Tajemnicą Przedsiębiorstwa.   

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Tajemnicą Przedsiębiorstwa objęte są wszelkie dotyczące 

przedsiębiorstwa Zamawiającego informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, handlowe, 

prawne, marketingowe, operacyjne, a także informacje dotyczące strategii cenowych, programów i 

usprawnień w zakresie systemów danych, w tym w szczególności dane dotyczące:   

 

- struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Zamawiającego,   



 
 
- ofert składanych przez Zamawiającego swoim potencjalnym kontrahentom oraz stosowanych przez 

Zamawiającego strategii ofertowania,   

- współpracowników i klientów Zamawiającego oraz umów z nimi zawartych bądź zawieranych,   

- działań marketingowych Zamawiającego oraz jego planów marketingowych,   

- prac badawczych i rozwojowych prowadzonych przez Zamawiającego,   

- stosowanych przez Zamawiającego technik świadczenia usług.   

 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących 

Tajemnicę Przedsiębiorstwa, tj. zobowiązuje się w szczególności do ich nie ujawniania, nie 

wykorzystywania oraz do ich nie przekazywania – komukolwiek i w jakikolwiek sposób – bez 

wyraźniej zgody Zamawiającego. Zakaz wykorzystywania informacji objętych Tajemnicą 

Przedsiębiorstwa nie dotyczy Wykonawcy, gdy wykorzystywanie owych informacji stanowi 

bezpośrednie wykonywanie jego obowiązków wynikających z zawartej umowy. Obowiązek wskazany 

w zdaniu pierwszym ciąży na Wykonawcy bez względu na formę i sposób uzyskania przez niego 

informacji objętych Tajemnicą Przedsiębiorstwa oraz niezależnie od ich źródła.   

5. Wykonawca, w ramach wskazanego w ust. 3 obowiązku zachowania poufności zobowiązuje się także 

do zabezpieczenia posiadanych przez siebie informacji stanowiących Tajemnicę Przedsiębiorstwa 

przed utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz jakimkolwiek dostępem osób 

nieupoważnionych, informowania osób trzecich, które zyskują dostęp do takich informacji o ich 

poufnym charakterze i odpowiedzialności zw. z naruszeniem Tajemnicy Przedsiębiorstwa oraz do 

przechowywania wszelkich nośników, na których zostały utrwalone takie w sposób uniemożliwiający 

dostęp do tych danych osobom nieuprawnionym.   

6. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących 

Tajemnicę Przedsiębiorstwa w czasie trwania niniejszej umowy, a także przez okres 10 (słownie: 

dziesięć) lat od jego zakończenia – chyba że stan tajemnicy uprzednio ustanie.   

7. W przypadku zakończenia realizacji umowy, Wykonawca ma obowiązek zwrócenia Zamawiającemu 

wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących lub mogących dotyczyć Tajemnicy 

Przedsiębiorstwa, jakie Wykonawca sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w czasie trwania 

niniejszej umowy, w związku lub przy okazji wykonania obowiązków z niej wynikających – włączając 

w to wszelkie ich kopie, odpisy, zapisy na nośnikach magnetycznych i cyfrowych. Obowiązek 

wskazany w zdaniu poprzednim winien być wykonany przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 

(słowni: trzech) dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.  

8. Obowiązki powyższe i związane z nimi uprawnienie Zamawiającego dot. również innych informacji, 

które nie stanowiąc Tajemnicy Przedsiębiorstwa zostały przez Zamawiającego uznane za poufne, a o 

którym to fakcie Wykonawca wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności wiedzieć powinien.   

  

§ 4 

1. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona poszczególne zadania zgodnie z 

poniższym harmonogramem:   

1) Zadanie 1 - analiza i ocena wpływu stresów środowiskowych na kondycję fizjologiczną 6 
gatunków mszaków w warunkach kontrolowanych, włącznie z opracowaniem raportu w terminie od 

……………………… do ……………………;   

2) Zadanie 2 - analiza i ocena wpływu stresów środowiskowych na kondycję fizjologiczną mchu, 

eksponowanego na czynniki stresogenne w zamkniętych pomieszczeniach oraz w warunkach 

naturalnych.  



 
 
Podzadanie 2a – wykonanie analiz dla próbek mchu eksponowanych w pomieszczeniach dostarczonych 

przez Zamawiającego , w terminie od ………………... do ….…………………;  

Podzadanie 2b –przeprowadzenie badań mchu na 2 stanowiskach badawczych przygotowanych przez 
Wykonawcę (jedno w centrum miasta i jedno w pobliżu głównego szlaku komunikacyjnego) oraz 

wykonanie analiz dla próbek mchu eksponowanych na zewnątrz dostarczonych przez Zamawiającego, 

w terminie od ………………... do ….…………………;   

 

1. Okres realizacji przedmiotu zamówienia: od ………………………..…………………………. 

do………………………. (tj. …….. miesięcy).   

  

§ 5 

1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w zakresie poszczególnych części usługi w terminach nie 

późniejszych, niż wskazane w §4.  

2. Odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiający dokona w terminie do 10 dni roboczych od dnia 

złożenia przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających zakończenie 

przeprowadzonych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia.   

3. Z odbioru prac zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w terminie określonym w ust. 1.   

4. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w §2, 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w trybie określonym w §6. Stwierdzenie przez 

Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad będzie stanowić podstawę do sporządzenia protokołu 

odbioru bez zastrzeżeń.   

  

§ 6 

 1. Jeżeli przedmiot zamówienia ma wady, Zamawiający może żądać od Wykonawcy ich usunięcia w 

terminie 5 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia. W przypadku nie usunięcia wad w terminie 

Zamawiający może zastosować kary umowne, określone w § 7 pkt. 3.   

2. Jeżeli wady są istotne, a Wykonawca nie może ich usunąć lub z okoliczności wynika, że nie zdoła 

tego zrobić w ustalonym terminie, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać obniżenia 

wynagrodzenia, określonego w § 7 ust.1 w stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy wolna od 

wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.   

3. Jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia, określonego w § 7 

ust.1 w stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy wolna od wad pozostaje do jej wartości 

obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.   

4. W wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym terminie, a wady nie są istotne, ust. 

3 stosuje się odpowiednio.   

  

§ 7 



 
 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 

……………………………………………………………………… brutto (słownie: 

……………………………………………………………………………………….).   

2. Strony ustalają, że rozliczenie będzie odbywało się na podstawie faktur (płatnych w terminie 30 dni 

od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury).  

3. Podstawą wystawienia faktury będzie zatwierdzenie przez Zamawiającego protokołu odbioru 

rezultatów bez zastrzeżeń.   

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest płatne w częściach odpowiadających swoją wysokością 

wynagrodzeniu przewidzianemu za realizację danego zadania wskazanego w treści zapytania 

ofertowego. Wynagrodzenie będzie wypłacane po dokonaniu protokolarnego odbioru rezultatów dla 

każdego zadania przez Wykonawcę zgodnie z § 4 Umowy i będzie pokrywać wszelkie koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.  

  

§ 8 

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości:   

1) w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy bez podania przyczyny 20% wynagrodzenia brutto 

określonego w §7 ust.1;   

2) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

10% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust.1;   

3) 1% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust.1 ale nie więcej niż 10% za każdy dzień zwłoki w 

usuwaniu wad przedmiotu umowy, w stosunku do terminu określonego w §5 ust.1.   

  

§ 9 

 Do współpracy w realizacji przedmiotu zamówienia upoważnia się:  ze strony Zamawiającego 

…………………………. …………… ze strony Wykonawcy: ………………………….   

  

§ 10 

1. Zmiana postanowień zawartej na przedmiot zamówienia Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą 

obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

Zamawiający ma prawo do zmiany istotnych warunków Umowy, jeśli wystąpi co najmniej jedna z 

następujących sytuacji: 

 

1) Nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i 

wymagająca zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą. 

 

2) Nastąpi zmiana w interpretacjach Wytycznych. 

3) Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością 

wprowadzenia zmian do zawartej Umowy. 



 
 
4) Wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób 

niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje jednoznaczną 

interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony i nie doprowadzą one do zmiany charakteru 

Umowy. 

5) Nastąpi konieczność likwidacji oczywistych pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy. 

6) Nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł 

przewidzieć a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy; 

7) Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy z powodów niezależnych od 

Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie. 

8) Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy konieczność zmiany wynikać będzie z 

przebiegu prac B+R w ramach projektu. 

9) Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia 

wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu prac badawczych 

wynikającej z ich przebiegu; 

10) Zmiany w rozliczeniu umowy cywilno-prawnej ustalonych przez Strony. 

  

§ 11 

 1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

2. Sprawy nieuregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu cywilnemu.  

3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

4. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

  

  

  

  

 …………………………………..    Zamawiający         

 

 

 

   …………………………………………                    Wykonawca  

   


