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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 2/1.2.2/2020

UMOWA
Zawarta w dniu …. roku w … pomiędzy
….

…………………………………….
zwana w dalszej części Wykonawcą,
a
GLASS Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, działającą pod adresem ul. Sadowa 12, 95-100 Zgierz, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000641122, NIP 7322180690, REGON 365606138,
reprezentowana przez
….
zwana w dalszej części Zamawiającym
W związku z realizacją projektu „Badania innowacyjnej technologii laminowania szkła bezpiecznego o
zwiększonej sztywności i obniżonej wadze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I. Badania, Rozwój I Komercjalizacja
Wiedzy, Działanie I.2 Inwestycje Przedsiębiorstw W Badania I Innowacje, Poddziałanie I.2.2 Projekty
B+R Przedsiębiorstw współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Strony zawarły umowę o następującej treści:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie usługi …. (nazwa usługi) określonej w Zapytaniu
ofertowym z dnia …………………… stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Załącznik nr 2 do niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy.

§2
CENA
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1. Cena całkowita netto przedmiotu umowy wynosi … PLN (słownie: … złotych …/100).
2. Do ceny, o której mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca doliczy podatek od towarów i usług wg stawek
obowiązujących w dniu wystawienia faktury VAT.

§3
TERMIN DOSTAWY I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony ustalają termin wykonania usługi przypadający na dzień …. .
2. Wykonawca sporządzi dokumentację potwierdzającą wykonanie usługi w postaci raportu
zgodnego z zakresem przedmiotu umowy i zawierającego wszystkie dane źródłowe wynikające
z przeprowadzonych badań.
3. Wykonawca dostarczy dokumentację, o której mowa par. 3 ust. 2 umowy w terminie określonym
w par. 3 ust. 1 umowy. Dokumentacja zostanie dostarczona w formie elektronicznej na drogą
mailową na adres jkaczmarek@spolkaglass.pl i papierowej na adres siedziby Zamawiającego.
4. W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy lub zaistnienia przerw w
jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego termin wykonania przedmiotu
umowy ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia realizacji
usługi.
5. Miejsce dostarczenia dokumentacji, o której mowa w par. 3 ust. 3: ul. Sadowa 12, 95-100 Zgierz.
6. Końcowy odbiór przedmiotu niniejszej umowy zostanie potwierdzony podpisaniem przez Strony
protokołu zdawczo-odbiorczego.

§4
SPRAWOZDANIA Z PRZEBIEGU PRACY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo zapoznawania się u Wykonawcy z przebiegiem realizacji pracy
i uzyskanymi wynikami. W tym celu Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela w osobie
Pana …. - …. .
2. Do udzielania informacji o stanie realizacji pracy Wykonawca upoważnia następujące osoby: …. …. .
3. Jeżeli w toku wykonywania pracy Wykonawca dojdzie do wniosku, że jej kontynuacja jest
niecelowa, ponieważ wynik będzie niezgodny z założeniami, ma on obowiązek niezwłocznie, tj. nie
później niż w ciągu 5 dni od daty pozyskania informacji, powiadomić o tym Zamawiającego.
4. Jeżeli w toku wykonywania pracy Zamawiający dojdzie do wniosku, że jej kontynuacja jest
niecelowa z istotnych i uzasadnionych przyczyn, ma on obowiązek niezwłocznie, tj. nie później niż
w ciągu 5 dni od daty pozyskania informacji, powiadomić o tym Wykonawcę.
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5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, Strony zobowiązane są w terminie 14 dni od dnia
zawiadomienia rozpatrzyć celowość kontynuowania pracy, ustalając jednocześnie protokolarnie
stan jej zaawansowania. Ostateczna decyzja o przerwaniu pracy należy do Zamawiającego.

§5
PŁATNOŚCI
1. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, po podpisaniu protokołu zdawczoodbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 7 umowy.
2. Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
3. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy lub przerwania pracy Zamawiający pokryje
faktycznie poniesione koszty wykonanej części pracy.

§6
ZASADY POWOŁYWANIA SIĘ NA DRUGĄ STRONĘ UMOWY W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH
1. Zamawiający nie będzie powoływał się na Wykonawcę ani na żadnego z członków zespołu
wykonującego pracę w stosunkach zewnętrznych, w szczególności w działalności reklamowej, bez
uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.
2. Wykonawca nie będzie powoływał się na Zamawiającego ani na żadnego z jego pracowników lub
podmioty sprawujące nad nim kontrolę albo mu podporządkowane w stosunkach zewnętrznych
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§7
PRAWA DO WYNIKÓW PRACY WYKONANEJ W RAMACH UMOWY
Strony zgodnie oświadczają, że całość prac związanych z realizacją niniejszej umowy, jak również jej
wyniki, są wyłączną własnością Zamawiającego i Wykonawca nie ma prawa wykorzystywać ich w
całości ani też we fragmentach w żadnym celu bez uzyskania wcześniej pisemnej zgody
Zamawiającego.

§8
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODMIOTU UPRAWNIONE
1. Wykonawca będzie informował na piśmie Zamawiającego o dokonaniu w trakcie realizacji pracy
rozwiązań, które w jego ocenie mogą stanowić przedmiot prawa własności intelektualnej.
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2. Prawa do wyników pracy przysługują Zamawiającemu.

§9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie pracy określonej
w par. 1.
2. Otrzymanie negatywnego wyniku prac wykonanych zgodnie z umową nie może stanowić podstawy
odpowiedzialności

Wykonawcy

i

nie

zwalnia

Zamawiającego

od

obowiązku

uiszczenia

wynagrodzenia do dnia, w którym Wykonawca stwierdził fakt niemożności uzyskania pozytywnego
wyniku pracy, zawiadomił o tym Zamawiającego i przerwał pracę.
3. Zamawiający ponosi względem osób trzecich odpowiedzialność za szkody będące następstwem
użytkowania wyrobów lub stosowania technologii opartych na wynikach pracy wykonanej zgodnie z
umową.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy, według swojego wyboru w całości lub w części w okresie
obowiązywania umowy między stronami, w terminie 30 dni od ziszczenia się przesłanki
odstąpienia, w przypadku:
a) Powzięcia informacji o otwarciu likwidacji Wykonawcy;
b) Powzięcia informacji o wszczęciu, bądź prowadzeniu postępowania w sprawie wykreślenia
Wykonawcy z właściwej ewidencji lub rejestru;
c) Powzięcia informacji o zajęciu majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym, bądź
utrudniającym mu wykonanie umowy;
d) W przypadku odmowy finansowania projektu w całości lub ograniczenia środków finansowych
przez stosowny organ lub instytucję;
e) co najmniej 14-dniowego opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminów realizacji umowy,
mimo wystosowania przez Zamawiającego dodatkowego wezwania w tym zakresie z zakreśleniem
7 dniowego terminu do nadrobienia opóźnień.
Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wystąpieniu zdarzeń wskazanych w
ppkt. a), b) i c) w ciągu 24 godzin od ich zaistnienia.
5. Wykonawca może odstąpić od umowy w okresie obowiązywania umowy między stronami, w
terminie 30 dni od ziszczenia się przesłanki odstąpienia, w przypadku:
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a) Powzięcia informacji o otwarciu likwidacji Zamawiającego;
b) Powzięcia informacji o wszczęciu, bądź prowadzeniu postępowania w sprawie wykreślenia
Zamawiającego z właściwej ewidencji lub rejestru.
6. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną:
a) W wysokości 30% wynagrodzenia netto, o którym mowa w par. 2 ust. 1 za odstąpienie od
umowy z powodów, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność.
7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) W wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w par. 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki
w wykonaniu prac określonych w par. 1
b) W wysokości 75% wynagrodzenia, o którym mowa w par. 2 ust. 1 za odstąpienie od umowy z
powodów, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

§ 10
ZMIANY UMOWY
Dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy jest dopuszczalne w przypadkach określonych w Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020; a w szczególności
w przypadkach wystąpienia następujących okoliczności i na następujących warunkach:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają aneksu sporządzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do
treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia), na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej
wymienionych warunków:
1) zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w sposobie przygotowania przedmiotu
umowy, a zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego.
2) zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek:
a) działania siły wyższej,
b) innych przyczyn obiektywnie uzasadnionych i niezależnych od Stron, których
przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć,
3) zmiany zasad finansowania zamówienia,
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4) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych
działaniem osób / podmiotów trzecich,
5) wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczają poza zdefiniowany
przedmiot zamówienia i nie są traktowane jako zamówienie dodatkowe lub
uzupełniające,
6) zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek
podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie
trwania umowy,
7) zmiany nazwy (firmy) bądź siedziby (adresu) którejkolwiek ze stron umowy,
8) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy,
wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany.
3. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia.
4. Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozję,
awarie

energetyczne,

wojnę,

operacje

wojskowe,

rozruchy,

niepokoje

społeczne,

ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne
nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza kontrolą
Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były
do przewidzenia nie można było im zapobiec.
5. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę, która z faktu jej
wystąpienia wnosi o zmianę umowy.
6. Każda ze stron umowy jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie procedury
zmian umowy w zakresie określonym w ust. 2.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Strony uznają wszystkie postanowienia umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek
postanowienie umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez
wpływu na ważność pozostałych postanowień umowy, chyba że bez tych postanowień strony
umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie umowy w sposób określony w
ust. 2 poniżej.
2. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaże się lub stanie nieważne albo
niewykonalne, strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia umowy w sposób
oddający w sposób możliwie najwierniejszy zamiar stron wyrażony w postanowieniu, które uznane
zostało za nieważne albo niewykonalne.
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3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie
siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego. Powyższe zmiany nie wymagają sporządzania aneksu
do umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji przedmiotu umowy do przestrzegania zapisów
Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności do zachowania w tajemnicy faktów i
okoliczności poznanych w toku realizacji przedmiotu umowy, a także sprawowanie pieczy nad
powierzonymi dokumentami, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, zapewniając ich
ochronę przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5. W związku z obowiązkiem wynikającym z umowy o dofinansowanie projektu pn. „Badania
innowacyjnej technologii laminowania szkła bezpiecznego o zwiększonej sztywności i obniżonej
wadze”, Zamawiający zastrzega prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z
realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych, na co Wykonawca niniejszym wyraża
zgodę.
6. W związku z obowiązkiem wynikającym z umowy o dofinansowanie projektu pn. „Badania
innowacyjnej technologii laminowania szkła bezpiecznego o zwiększonej sztywności i obniżonej
wadze”,

Zamawiający

zastrzega,

że

Wykonawca

podlega

obowiązkowi

przechowywania

dokumentacji związanej z realizacją Projektu w terminach określonych w art. 140 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., str.
374-469) (chyba, że z odrębnych przepisów wynikają terminy dłuższe) w sposób zapewniający
dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Instytucji Zarządzającej o miejscu
przechowywania dokumentów związanych z realizowanym Projektem. Dokumentacja, o której
mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z
oryginałem przechowywanych na powszechnie uznawanych nośnikach danych. W przypadku
zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania
przez Wykonawcę działalności przed ww. terminem Wykonawca zobowiązuje się pisemnie
poinformować Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów związanych z projektem w
terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca.
7. W związku z obowiązkiem wynikającym z umowy o dofinansowanie projektu pn. „Badania
innowacyjnej technologii laminowania szkła bezpiecznego o zwiększonej sztywności i obniżonej
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wadze” Zamawiający zastrzega, że Wykonawca podlega obowiązkowi realizacji przedmiotu
zamówienia w zgodzie z politykami wspólnotowymi, w tym:
a) polityką zrównoważonego rozwoju oraz polityką ochrony środowiska, w tym zapewnienie
zgodności z wymaganiami związanymi z oddziaływaniem Projektu na obszary Natura 2000,
b) polityką społeczeństwa informacyjnego, co oznacza w szczególności politykę technologii
informacji i komunikacji,
c) polityką równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji,
d) polityką konkurencji.
8. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Wszelkie sprawy sporne powstałe w związku z zawarciem niniejszej umowy strony będą załatwiać
w pierwszej kolejności między sobą polubownie.
10. W przypadku zaistnienia sporu i nieosiągnięcia przez strony porozumienia w drodze negocjacji,
rozstrzygającym będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
11. W

sprawach

nieuregulowanych

postanowieniami

niniejszej

umowy

mają

zastosowanie

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym także za działania i zaniechania osób za
pomocą których realizuje zobowiązania wynikające z niniejszej umowy.
13. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.
ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 – zapytanie ofertowe
Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy

……………………………………
WYKONAWCA

…………………………………….
ZAMAWIAJĄCY

