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Załącznik nr 2 do zapytania – 5/U/ApBad/2019

WZÓR
UMOWY WARUNKOWEJ
nr …

Niniejsza umowa warunkowa, zwana dalej Umową, została zawarta w dniu …………. 2019 roku w
Gdańsku pomiędzy:
Instytutem Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą
w Gdańsku, ul. J.Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, NIP584-035-78-82, REGON000326121, zarejestrowany
w Rejestrze Instytutów Naukowych PAN podnumerem RIN-IV-9/98, reprezentowany przez:
………………………………………..
………………………………………..

zwaną w dalszej części Umowy „Zleceniodawcą”,
a
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
zwanego dalej „Zleceniobiorcą”,
zwanymi razem w dalszej części Umowy łącznie „Stronami”.
§ 1.
Strony oświadczają, że w przypadku otrzymania dofinansowania przez Zleceniodawcę na realizację
projektu „Opracowanie proekologicznej metody recyklingu odpadów gumowych metoda pirolizy
ciągłej z wykorzystaniem mikrofal” w ramach programu LIDER (finansowanego przez NCBiR)
nawiążą współpracę w przedmiocie przeprowadzenia prac badawczych w zakresie zdefiniowanym w
Załączniku nr 1 do Umowy.
§ 2.
1. Zleceniodawca oświadcza, że przeprowadzenie prac badawczych określonych w § 1 planuje
w okresie od 01.01.2020 r. do 01.01.2023 r.
2. Niniejsza umowa zostaje zawarta pod warunkiem otrzymania przez
Zleceniodawcę
dofinansowania na realizacje projektu określonego w § 1 niniejszej umowy i zawarcia z NCBiR
umowy o dofinansowanie. W przypadku nieotrzymania dofinansowania do dnia 15.12.2019 r.,
niniejsza umowa przestaje obowiązywać, bez żadnych konsekwencji finansowych dla
którejkolwiek ze Stron umowy.
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3. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania prac
badawczych zdefiniowanych w Załączniku nr 1 oraz, że wskazane prace wykona przy użyciu
własnych sił. Zleceniobiorca może powierzyć realizację części prac badawczych osobom trzecim
tylko za zgodą Zleceniodawcy wyrażoną na piśmie.
§ 3.
Strony ustalają, że prace będące przedmiotem Umowy przeprowadzone będą w siedzibie
Zleceniobiorcy.
§ 4.

1. Zleceniodawca zleci Zleceniobiorcy wykonanie prac badawczych zdefiniowanych w Załączniku nr
1 w terminie 30 dni od otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania i podpisaniu umowy
o dofinansowanie.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia prac i przedstawienia ich wyników
Zleceniodawcy w okresie 36 miesięcy od daty zlecenia wykonania prac przez Zleceniodawcę.
3. Szczegółowy harmonogram wykonania prac badawczych, zawierający podział prac na zadania,
znajduje się w Załączniku nr 2 do Umowy. Podstawą do odbioru poszczególnych zadań będzie
sporządzony przez Zleceniobiorcę raport z wykonania zadań w ramach etapu prac badawczych
bądź/oraz dokumentacja techniczna.
§ 5.

1. Łączną wysokość wynagrodzenia Zleceniobiorcy Strony niniejszej umowy ustalają na ………… zł
netto (słownie: …………………. tysięcy złotych netto), powiększoną o podatek VAT.

2. Szczegółowy kosztorys wykonania prac badawczych znajduje się w Załączniku nr 2.
3. Termin płatności za wykonanie poszczególnego zadania wynosi 30 dni od daty podpisania
protokołu odbioru zadania.
§ 6.

1. Ze względu na naukowo-badawczy charakter prac opisanych w Załączniku nr 1, Zleceniobiorca
zastrzega sobie prawo do niewykonania, bądź częściowego niewykonania zarówno
poszczególnych zadań, jak i całości prac badawczych. W takim przypadku Zleceniodawca może
przekazać do wykonania podmiotom trzecim zarówno niewykonane poszczególne zadanie, jak
i całość prac badawczych, w zależności od zakresu niewykonania prac.

2. Zleceniobiorca oświadcza jednocześnie, że dołoży wszelkich starań aby wykonać całość prac.
Jeżeli któreś z zadań nie zostanie wykonane lub zostanie wykonane częściowo, Zleceniobiorca
przedstawi szczegółowe uzasadnienie w raporcie z wykonania zadania w którym określi
procentową część wykonanych prac w ramach zadania. Przedstawienie szczegółowego
uzasadnienia jest warunkiem otrzymania wynagrodzenia za częściowe wykonanie danego
zadania. Zleceniobiorca nie otrzyma wynagrodzenia za zadania niewykonane.

3. W przypadku niewykonania części prac wynagrodzenie z § 5 ust. 1 powyżej zostanie
pomniejszone o wartość niewykonanych przez Zleceniobiorcę prac lub/i wynagrodzenie podmiotu
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trzeciego wykonującego prace badawcze w zastępstwie Zleceniobiorcy, do wysokości
wynagrodzenia należnego za poszczególne zadania określonego w Załączniku nr 2 do Umowy.

4. Zleceniobiorca oświadcza, iż według jej najlepszej wiedzy wyniki prac objętych przedmiotem
niniejszej umowy będą wolne od wad prawnych i/lub wad fizycznych, tym niemniej Zleceniobiorca
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady, jakie mogą ujawnić się po zrealizowaniu
niniejszej umowy, a w szczególności nie odpowiada za przydatność wyników prac dla działalności
gospodarczej Zleceniodawcy (zwłaszcza komercyjnego wykorzystana i rozporządzania), ani też
za jakiekolwiek skutki wykorzystania (lub zaniechania w wykorzystaniu) przez Zleceniodawcę (lub
osoby/podmioty, którym Zleceniodawca udostępnił wyniki prac w prowadzonej przez
Zleceniodawcę działalności gospodarcze), jak również nie odpowiada za skutki sytuacji, w której
inne osoby/podmioty doszły do tych samych lub podobnych rozwiązań jak przedstawiono w
wynikach prac dla Zleceniodawcy.

§ 7.
1. W przypadku powstania w wyniku realizacji umowy jakiegokolwiek przedmiotu prawa własności
intelektualnej, prawa majątkowe przysługiwać będą Stronom wspólnie. Ustala się następujący
podział praw do/z wyników:
a) Zleceniodawcy przysługiwać będzie udział w prawie w wysokości – 50%
b) Zleceniobiorcy przysługiwać będzie udział w prawie w wysokości – 50%
2. Przed rozpoczęciem działań zmierzających do wspólnego wdrożenia jakiegokolwiek przedmiotu
prawa własności intelektualnej, będącego wynikiem realizacji niniejszej umowy, Strony zawrą
umowę regulującą zakres praw przysługujących każdej ze Stron oraz zasady korzystania z tych
praw.
3. Zleceniobiorcy oraz pracownikom naukowym zaangażowanym w realizację umowy przysługuje
prawo do publikowania wyników badań w publikacjach naukowych, w zakresie w jakim pochodzą
one z prowadzonych przez nich prac, i w zakresie w jakim publikacje te nie będą szkodziły
zdolności patentowej projektów wynalazczych lub/i nie będą naruszały interesów Zleceniodawcy.
Zasada ta obowiązuje również Zleceniodawcy przy publikacjach prasowych i prezentacjach
wyników projektu na Targach i konferencjach branżowych.
4. Każdy projekt publikacji, o których mowa w ust.
3, będzie zgłaszany do uprzedniego
zatwierdzenia przez Zleceniodawcę. Każde ogłoszenie prasowe, czy wystąpienie na targach ze
strony Zleceniodawcy związane z wynikami badań będzie konsultowane ze Zleceniobiorcą.
5. Zleceniodawca w ciągu 1 (jednego) miesiąca od dnia otrzymania projektu publikacji, udzieli
Zleceniobiorcy informacji na temat, o którym mowa w ust. 3 jednocześnie wskazując na
konieczność odroczenia lub odstawienia od publikacji lub wskazując na konieczne modyfikacje jej
treści. Brak stanowiska w związku z przedstawionym projektem w wyżej wymienionym okresie,
jest równoznaczny z brakiem zastrzeżeń w zakresie określonym w ust. 3 powyżej.
6. Zleceniobiorca zobowiązuje się przenieść na Zleceniodawcę wszelkie autorskie prawa majątkowe
do raportów z wyników prac naukowo badawczych realizowanych na podstawie niniejszej Umowy,
stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.) wraz z prawem do ich uzupełnień,

REGON: 000326121

NIP: 584-035-78-82

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE: 0409H

POLTAX VAT-5UE: PL5840357882

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH
im. Roberta Szewalskiego

POLSKIEJ AKADEMII NAUK
80-231 Gdańsk
ul. J. Fiszera 14
Tel. (centr.): 58 3460881
Tel. (sekr.): 58 3416071

Fax: 58 3416144

e-mail: imp@imp.gda.pl
www.imp.gda.pl

modyfikacji i uszczegółowień, po uregulowaniu przez Zleceniodawcę całości wynagrodzenia
należnego Zleceniobiorcy.
7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 6, nastąpi na następujących
polach eksploatacji:
a) dowolnego zwielokrotniania i tworzenia nowych egzemplarzy (kopii), niezależnie od zakresu,
formy i sposobu (środków) wykonania oraz przeznaczenia danego zwielokrotnienia, w tym
wprowadzania do pamięci komputera i dowolnych form przetwarzania w pamięci komputera;
b) dowolnego rozpowszechniania oryginałów lub kopii, niezależnie od zakresu, formy, sposobu
(środków) i celu rozpowszechnienia, w tym obrotu, najmu, użyczania i oddawania do używania
(odpłatnie lub nieodpłatnie) na innej podstawie oraz dowolnych form publicznego
udostępniania, w tym w sieci Internet oraz w drodze dowolnych form przekazu i transmisji
bezprzewodowej.
§ 8.
1.

Do kontaktów z Zleceniobiorcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Zleceniodawca wyznacza następującą osobę:
dr inż. Marek Klein - e-mail: mklein@imp.gda.pl tel.: +48 697 708 582

2.

Do kontaktów z Zleceniodawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Zleceniobiorca wyznacza następującą osobę:
………………………………………………………
§ 9.

1. W sprawach nie uregulowanych będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. z 2017
r., poz 776, t.j.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)i innych odnośnych aktów prawnych.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, wraz z 2 załącznikami, po
jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Ewentualne spory mogące powstać na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy
miejscowo dla siedziby powoda.

Zleceniobiorca

Zleceniodawca

………………………………………
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