
 

  

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 34/2021/MISCOMAR+ z dnia 28.04.2021 r. 

 
 

UMOWA nr ....................... 
(zwana dalej także „Umową”) 

 
zawarta w dniu …………… w Konstantynowie Łódzkim pomiędzy: 
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, wpisanym do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń 
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000171789, NIP: 7281919068, REGON: 471342017, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Innowacyjna 9/11, 
reprezentowanym przez:   
Iwonę Adamkiewicz – Wiceprezesa Zarządu,  
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a 
……………………………………………………, z siedzibą w ………………..ul. ……………………………………………… 
………………….………………………… wpisaną/-ym do ………………………………………, pod numerem …………………, NIP: 
……………………….., REGON: reprezentowanym przez:  
………………………        - …………………. ……………………………, 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, 
o następującej treści: 
 

Preambuła 
1. Zamawiający oświadcza, że realizuje projekt projektu „Biomasa miskanta z terenów marginalnych 

i zanieczyszczonych PLUS” 
2. Niniejsza Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie 

Zapytania ofertowego nr 34/2021/MISCOMAR+ z dnia 28.04.2021 r. Przedmiotowe Zapytanie ofertowe 
(Załącznik nr 1) wraz z ofertą Wykonawcy (Załącznik nr 2) stanowią załączniki do niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
dysponuje osobą lub osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się 
zrealizować przedmiot Umowy z zachowaniem najwyższej staranności i rzetelności zawodowej. 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest przeprowadzenia prób zgazowania biomasy (miskanta) szczegółowo 

określonego w zapytaniu ofertowym nr 34/2021/MISCOMAR+ z dnia 28.04.2021 r. stanowiącego załącznik 
nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania informacji o przebiegu realizacji przedmiotu Umowy na każde 
wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
powiadomienia Zamawiającego w każdym przypadku o ryzyku niewykonania umowy z przyczyn 
obiektywnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego w całości i bez ograniczeń czasowych i terytorialnych 
autorskie prawa majątkowe do wykonanej opracowań, na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej 
umowy polach eksploatacji, a w szczególności: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania korekty – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 
korekty, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których korektę utrwalono – wprowadzanie do 
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania korekty w sposób inny niż określony w lit. b powyżej – publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie korekty w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym. 

  



 

  

 
§ 2 

Termin realizacji Umowy  
Przedmiot umowy będzie realizowany w okresie od 01.06.2021 do 31.12.2021 roku. Dokładny termin realizacji 

uzależniony jest od sytuacji epidemicznej Covid-19. Na 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o gotowości do rozpoczęcia realizacji usługi. Zamawiający zakłada, że eksperymenty 

zakończą się w ciągu 2-3 tygodni kalendarzowych od daty rozpoczę 

 
§ 3 

Wynagrodzenie i warunki płatności 
1. Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie …………………………………………………. zł netto 
(słownie:…………….......................................... ……………………złotych …. /100), tj.……………………………………….  
(słownie:…………….......................................... złotych ………../100)  brutto. 

2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 
30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu. Jeśli Zamawiający będzie preferował określony opis zawarty 
w fakturze, Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego 
opisem. 

3. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury wyłącznie na podstawie protokołu końcowego 
podpisanego przez Strony bez zastrzeżeń. 

4.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem obejmującym wszelkie czynności 
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.. 

 
§ 4  

Klauzula poufności 
1. Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, a także po jej wygaśnięciu lub 

rozwiązaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, które zostaną mu udostępnione lub 
przekazane przez Zamawiającego w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, nie udostępniania ich w 
jakikolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego i wykorzystania ich tylko do celów 
określonych w Umowie. 

2. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wszelkich informacji uzyskanych 
w wyniku wykonywania Umowy. 

§ 5  
Odstąpienie od umowy 

1. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, w szczególności 
w przypadku nieprzystąpienia do realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Zamawiającemu 
przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia danego 
naruszenia. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn opisanych w zdaniu poprzednim, Zamawiający obciąży 
Wykonawcę karami umownymi, których wysokość określa § 6 niniejszej umowy. 

3. Odstąpienie na podstawie paragrafu poprzedzającego nie wymaga uprzedniego wezwania Wykonawcy do 
wykonania zobowiązań wynikających z umowy ani wyznaczenia dodatkowego terminu.. 

 
§ 6 

Kary umowne 
1. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą 

umowną w wysokości 0,2% wysokości całkowitego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia. 
2. W przypadku odstąpienia od wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% kwoty całkowitego wynagrodzenia 
3. Przewidziane kary podlegają kumulacji. 
 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

 



 

  

1. Żadna ze stron nie może przenieść na osobę trzecią praw wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej 
pisemnej zgody strony przeciwnej. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy polskiego 
Kodeksu Cywilnego.Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami, związane z faktem podpisania lub 
wykonania niniejszej umowy, rozstrzygane będą wyłącznie przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 
Zamawiającego.Wszelkie zmiany w umowie wymagają dla jej ważności formy pisemnej. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
Załączniki stanowią integralną część umowy. 

4. Dzień roboczy oznacza dzień roboczy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, z wyłączeniem 
dni ustawowo wolnych od pracy w tych dniach 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, które 
wynikają z konieczności wprowadzenia zmian, a których nie można było przewidzieć w momencie 
podpisywania umowy i są one korzystne dla Zamawiającego. Strona, której zmiany te nie mają wpływu na 
wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 
 
 
Załącznik do umowy:  
Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe , 
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy złożona w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA  
 
 
………………………………………      ………………………………………………….. 


