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Załącznik numer 1 do Zapytania 
Ofertowego 
w postępowaniu numer S2B/10/35 
Wzór umowy o świadczenie usług 
badawczo-rozwojowych 

 
 
 

UMOWA 
 

Zawarta dnia ………………………… r. w …………………………, pomiędzy Stronami: 
 
Fundacją na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy „Nowe Media” z 
siedzibą w Olsztynie (kod pocztowy 10-693) przy ul. Sosnkowskiego 47, wpisana do 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod 
numerem KRS 0000174579, posiadająca NIP 739-33-69-041, REGON 519573286,  
reprezentowaną przez ...................................................., ………. Zarządu  
zwaną dalej Zamawiającym 
 
a  
 
................................................................... z siedzibą w ….………. przy ul. ....................., 
wpisaną do …………………......... pod numerem ........., 
reprezentowaną przez: ....................................................... zwaną dalej Wykonawcą 
 
 
Zważywszy że: 
 
1. Zamawiający przeprowadził postępowanie w sprawie wyłonienia podmiotu świadczącego 

usługi badawczo-rozwojowe na rzecz Zamawiającego w związku z realizacją przez 
Zamawiającego Projektu „S2B Science 2 Business Inkubator Innowacyjności” w ramach 
działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej, osi priorytetowej 3 Kapitał dla 
innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, 

2. W ramach powyższego postępowania Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę, wobec 
czego Zamawiający dokonał wyboru tej oferty. 

 
Strony zawarły umowę o następującej treści: 
 

§ 1. 
1. Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej Umową) jest określenie zasad współpracy 

pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym w zakresie świadczenia przez Wykonawcę usług 
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badawczo-rozwojowych w związku z realizacją Projektu przez Zamawiającego na 
zasadach wynikających ze szczegółowych zleceń Zamawiającego oraz opisanych w 
Umowie, Zapytaniu Ofertowym i Ofercie złożonej przez Wykonawcę.  

2. Ilekroć w Umowie mowa jest o: 
1) Projekcie – rozumie się przez to projekt „S2B Science 2 Business Inkubator 

Innowacyjności” realizowany przez Zamawiającego w ramach działania 3.1 
Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013; 

2) Rozwiązaniach innowacyjnych – rozumie się przez to wytwory ludzkiej aktywności 
intelektualnej z zakresu biotechnologii i telemedycyny, energii odnawialnej, 
technologii informatycznych lub mobilnych: 
a. stanowiące projekty wynalazcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 

roku Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 
1117 ze zm.) lub  

b. stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 
ze zm.) lub 

c. podlegające ochronie prawnej na innych podstawach niż wskazane powyżej, w 
szczególności stanowiące know-how, nieopatentowaną wiedzę techniczną; 

3) Pomysłodawcy – rozumie się przez to osobę, która, w ramach realizacji Projektu, 
zgłosiła do Zamawiającego Rozwiązanie innowacyjne. 

 
§ 2. 

1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz 
Zamawiającego usług badawczo-rozwojowych przy realizacji Projektu, w zakresie i na 
zasadach wynikających każdorazowo z odrębnego szczegółowego zlecenia 
Zamawiającego oraz opisanych w Umowie, Zapytaniu Ofertowym i w Ofercie. Usługi 
badawczo-rozwojowe w szczególności obejmowały będą zagadnienia z zakresu: 
a) biotechnologii i telemedycyny; 
b) energii odnawialnej; 
c) technologii informatycznych i mobilnych. 

2. Usługi badawczo-rozwojowe, o których mowa w Umowie świadczone będą w okresie od 
28 października 2010 roku do 30 czerwca 2012 roku. 

3. Kompletny, modelowy zestaw szczegółowych usług badawczo-rozwojowych dla 
Rozwiązania innowacyjnego (pomysłu) analizowanego w ramach Projektu składa się z: 
Opinii o innowacyjności, Ekspertyzy technologicznej, Analizy technologicznej pod kątem 
zastosowań komercyjnych, Przedkomercyjnej analizy technologicznej prototypu. 

4. Zamawiający zastrzega, iż niniejsze zamówienie nie dotyczy świadczenia przez 
Wykonawcę kompletnych, modelowych zestawów usług badawczo-rozwojowych 
opisanych w ust. 3 powyżej lecz poszczególnych usług zgodnie z zapotrzebowaniem 



     
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

 
Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa 
Opartego na Wiedzy  "Nowe Media" 
 ul. Sosnkowskiego 47 
10-693 Olsztyn 

Numer telefonu/faksu: +48 89 5359144 
www.science2business.pl 
www.fnm.pl 
e-mail: biuro@science2business.pl 

 

Zamawiającego wynikającym z potrzeb prowadzonego procesu Preinkubacji i 
komercjalizacji pomysłów w ramach Projektu. 

5. Przewidywana (ale nie wiążąca Zamawiającego) ilość poszczególnych rodzajów usług 
badawczo-rozwojowych objętych niniejszym zamówieniem wynosi : 

– 40 (czterdzieści) Opinii o innowacyjności; 
– 20 (dwadzieścia) Ekspertyz technologicznych; 
– 10 (dziesięć) Analiz technologicznych pod kątem zastosowań komercyjnych; 
– 20 (dwadzieścia) Przedkomercyjnych analiz technologicznych prototypu. 

6. Szczegółowy zakres oraz zasady i warunki świadczenia określonej szczegółowej usługi 
badawczo-rozwojowej, objętej współpracą Stron w ramach niniejszej Umowy, będą 
każdorazowo wynikały z odrębnych zleceń – umów zawieranych pomiędzy 
Zamawiającym, a Wykonawcą z zastrzeżeniem, iż postanowienia tych umów nie mogą być 
sprzeczne z warunkami niniejszej Umowy, w szczególności co do ceny świadczenia przez 
Wykonawcę poszczególnych rodzajów usług badawczo-rozwojowych zaś w przypadku 
zaistnienia jakichkolwiek sprzeczności decydujące będą zasady współpracy Stron 
określone niniejszą Umową. 
 

§ 3. 
1. Wynagrodzenie za poszczególne wchodzące w skład modelowego zestawu usługi 

badawczo-rozwojowe zlecane Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy Strony ustalają 
na kwoty: 

a) za Opinię o innowacyjności ……………………. zł brutto (słownie złotych: 
……………………….); 

b) za Ekspertyzę technologiczną .................... ……………………. zł brutto (słownie 
złotych: ……………………….); 

c) za Analizę technologiczną pod kątem zastosowań komercyjnych .................... 
……………………. zł brutto (słownie złotych: ……………………….); 

d) za Przedkomercyjną analizę technologiczną prototypu ……………………. zł brutto 
(słownie złotych: ……………………….). 

W powyższych wartościach zawarty jest podatek VAT. 
2. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty, według stawek wynikających z ust. 1, 

wyłącznie za faktycznie wykonane szczegółowe usługi badawczo-rozwojowe, a nie 
ryczałtowo za zestawy tych usług. 

3. Rozliczenie z tytułu niniejszej umowy będzie dokonywane na podstawie faktur VAT, 
które będą płatne na zasadach ustalanych w odrębnych umowach dotyczących 
poszczególnych usług badawczo-rozwojowych z zastrzeżeniem, iż termin płatności tych 
faktur będzie nie krótszy niż 30 dni od daty ich wystawienia.  
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§ 4. 
Ogólne zasady świadczenia usług badawczo-rozwojowych 

1. Zamawiający będzie miał prawo do kontroli przebiegu prac w ramach świadczonych 
przez Wykonawcę usług badawczo-rozwojowych w miejscu realizacji umów dotyczących 
poszczególnych usług badawczo-rozwojowych. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o zakończeniu całości 
prac będących przedmiotem poszczególnych umów dotyczących usług badawczo-
rozwojowych i gotowości do odbioru. Jeżeli Zamawiający nie odbierze prawidłowo 
wykonanych prac w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, Wykonawca będzie miał prawo sporządzić jednostronnie pisemne 
potwierdzenie dokonania odbioru stanowiące podstawę rozliczeń Stron. 

3. Jeżeli przedstawiciele Stron dokonujący odbioru ustalą konieczność dokonania uzupełnień 
w pracy Wykonawcy nie wynikających z jego winy, Strony ustalą niezwłocznie 
czasochłonność, wartość oraz termin wykonania uzupełnień lub poprawek przez 
Wykonawcę na zasadach dodatkowej odpłatności. 

4. Jeżeli w trakcie wykonywania przez Wykonawcę prac badawczo-rozwojowych okaże się, 
że dalsze prowadzenie tych prac z punktu widzenia oczekiwań Zamawiającego jest 
niecelowe, Wykonawca powinien niezwłocznie wstrzymać prace z jednoczesnym 
obowiązkiem niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego. Ostateczne podjęcie 
decyzji o wstrzymaniu prac nastąpi po wspólnym porozumieniu się Stron. W takim 
przypadku stan zaawansowania prac w chwili ich przerwania zostanie ustalony przez 
Wykonawcę i Zamawiającego w sporządzonym w tym celu protokole, który określi 
również wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonanych 
czynności. 

5. Zamawiający dopuszcza zlecanie przez Wykonawcę prac w ramach świadczonych usług 
badawczo-rozwojowych podwykonawcom. 

 
§ 5. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 30 czerwca 2012 roku. 
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w każdym czasie  

z zachowaniem 1 (jedno) miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wykonawcy nie 
przysługuje prawo do żądania odszkodowania w razie wypowiedzenia Umowy przez 
Zamawiającego. 

3. W dniu rozwiązania Umowy Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 4, zwróci Zamawiającemu 
wszelkie otrzymane w związku z Umową dane, informacje, dokumenty i inne nośniki 
informacji. 

4. Rozwiązanie Umowy nie ma wpływu na obowiązywanie już zawartych umów dotyczących 
poszczególnych usług badawczo-rozwojowych. 
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§ 6. 

1. Wszelkie oświadczenia Stron związane z Umową składane w formie pisemnej kierowane 
będą na adresy wskazane w komparycji Umowy. Każda ze Stron zobowiązuje się do 
niezwłocznego zawiadamiania drugiej Strony o wszelkich zmianach adresów do doręczeń 
pod rygorem uznania doręczenia za skuteczne. 

2. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odnośne przepisy 

polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 
4. Sprawy sporne wynikłe z niniejszej umowy Strony będą starały się rozwiązać w drodze 

negocjacji. W przypadkach nierozstrzygniętych sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron. 

 
  
 
 
 

Zamawiający       Wykonawca 


