Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego Nr POIR/LIM/SS/05/2020 z dnia 10 marzec 2020 roku

UMOWA
O ŚWIADCZENIE USŁUG BADAWCZO-ROZWOJOWYCH
W RAMACH PROJEKTU
Nr POIR.01.01.01-00-0890/17
Opracowanie i wdrożenie technologii odlewania ciśnieniowego w innowacyjnych
formach odlewniczych, obudowy aparaturowej z materiału o podwyższonych
właściwościach mechanicznych przeznaczonej do pracy w atmosferach zagrożonych
wybuchem
zawarta w dniu (…) 2020 roku w Limanowej
pomiędzy
Limatherm S.A. z siedzibą w Limanowej
ul. Tarnowska 1, 34-600 Limanowa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000268010, NIP: 737-000-35-20, REGON:
490567000, wysokość kapitału zakładowego: 11 645 000,00 zł,
zwaną dalej „Zamawiającym”
reprezentowaną przez:
Macieja Urbańskiego - Prezesa Zarządu
a
(…)
zwanym dalej „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
(…)
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja Usług Badawczo-Rozwojowych
(zwanych dalej jako: „Usługi”) przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w ramach
Projekt Nr POIR.01.01.01-00-0890/17 „Opracowanie i wdrożenie technologii odlewania ciśnieniowego w innowacyjnych formach
odlewniczych, obudowy aparaturowej z materiału o podwyższonych właściwościach mechanicznych przeznaczonej do pracy w
atmosferach zagrożonych wybuchem”.
Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projektu Nr POIR.01.01.01-00-0890/17 Opracowanie i wdrożenie technologii odlewania
ciśnieniowego w innowacyjnych formach odlewniczych, obudowy aparaturowej z
materiału o podwyższonych właściwościach mechanicznych przeznaczonej do pracy w
atmosferach zagrożonych wybuchem, zwanego dalej jako „Projekt”.
2. W ramach realizacji Usługi, Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia dla
Zamawiającego następujących badań:
1. Zainstalowanie bezobsługowego systemu kamer termowizyjnych na ciśnieniowej
maszynie odlewniczej, celem automatycznego wykonywania zdjęć na stałej i
ruchomej połówce formy ciśnieniowej.
2. Badania rozkładu temperatury na powierzchni wkładek odtwarzających formy,
analiza wyników.
3. Zainstalowanie na ciśnieniowej maszynie odlewniczej mieszalnika z
dozownikiem, celem zastosowania udostępnionego środka chłodzącosmarującego.
4. Ocena skuteczności nakładania środka chłodząco-smarującego w funkcji
temperatury, optymalizacja ilości dozowania środka.
3. Usługi zrealizowane zostaną w siedzibie Zamawiającego, z wykorzystaniem wszelkich
zasobów Wykonawcy, które w trakcie realizacji Usług okażą się niezbędne do jej
prawidłowej realizacji.
§2
1. Usługi zostaną zrealizowane w ciągu 10 dni roboczych w okresie od 06.04.2020 do
29.05.2020 (tj. 22-23. miesiąc realizacji Projektu).
2. Podstawą odbioru od Wykonawcy przez Zamawiającego zrealizowanych
prac, będzie raport z realizacji badań oraz protokół odbioru podpisany przez Strony
niniejszej umowy wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
3. Raport z realizacji badań oraz protokół odbioru Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu w terminie do 14 dni od dnia zakończenia prac.
4. Brak podpisu protokołu odbioru, o którym mowa w §2 ust. 3 bez pisemnego
uzasadnienia odmowy odbioru przedstawionego przez Zamawiającego w terminie 7 dni
od dnia przedłożenia takiego protokołu, strony rozumieją jako akceptację tego
protokołu przez Zamawiającego.
8. Wykonawca przesyła Zamawiającemu wersję edytowalną raportu pocztą
elektroniczną z potwierdzeniem odbioru na adres wymieniony w § 7 ust. 2, zaś oryginał
sprawozdania pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego wymieniony w komparycji
niniejszej umowy.
§3
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1. Zamawiający wypłaci Wykonawcy z tytułu realizacji Usług wynagrodzenie w łącznej
wysokości …, powiększone o podatek VAT.
2. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy zostanie przekazane
przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze wystawionej przez Wykonawcę, w terminie nie później niż 14 dni od dnia
doręczenia Zamawiającemu faktury.
3. Strony dopuszczają elektroniczny obieg faktur.
4. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury z tytułu realizacji przedmiotu
niniejszej umowy niezwłocznie po odbiorze Usług zgodnie z zasadami przyjętymi w § 2
ust. 3-4.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego całości praw
majątkowych do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac
rozwojowych będących rezultatem Projektu.
2. Przeniesienie praw majątkowych, o którym mowa w § 4 ust. 1, zostanie zrealizowane
odrębną umową podpisaną przez Strony w ciągu 30 dni od dnia zakończenia realizacji
Usług przez Wykonawcę.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania informacji, dokumentów oraz dostępu
do praw własności intelektualnej Zamawiającego, otrzymanych od Zamawiającego w
związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, wyłącznie w celu realizacji Usług, a
korzystanie z tych informacji, dokumentów i praw nie może prowadzić do naruszenia
interesów prawnych i faktycznych Zamawiającego.
§5
1. Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w
przypadku:
a. opóźnienia realizacji przedmiotu umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia
określonego w § 3 ust. 1 za każdy tydzień opóźnienia, liczonego od dnia
określonego w § 2 ust. 1;
b. odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości
50 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.
2. Strony postanawiają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w przypadku
odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 50 %
wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.
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3. Jeżeli Wykonawca odmówi przeniesienia na Zamawiającego praw majątkowych do
wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych
zrealizowanych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania Usług, Zamawiający będzie
uprawniony do żądania zapłaty od Wykonawcy kary umownej w wysokości kosztów
kwalifikowanych Projektu oraz do naprawienia przez Wykonawcę każdej szkody, która
będzie wynikała z takiej odmowy.
4. Terminem zapłaty każdej kary umownej naliczonej na podstawie niniejszej umowy
będzie 14 dni od dnia pisemnego wezwania do jej zapłaty przez Stronę uprawnioną.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych Zamawiającemu kar
umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1.

§6
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Każda Strona może wypowiedzieć niniejszą umowę w formie pisemnej, w trybie
natychmiastowym, jeżeli druga Strona naruszy istotne postanowienia umowy.
§7
1. Strony przyjmują, że w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy wymiana
informacji i dokumentów oraz uzgodnienia pomiędzy Stronami odbywały się będą w
formie pisemnej pocztą elektroniczną, z wykorzystaniem adresów e-mail wymienionych
w § 7 ust. 2-3.
2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do współpracy z Wykonawcą w zakresie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy jest Kierownik Prac B+R, dr Piotr Tyczyński, tel.
607767066, e-mail: projekt890@limatherm.pl, który jest także uprawniony oraz
zobowiązany do nadzoru i odbioru prac realizowanych na mocy niniejszej Umowy przez
Wykonawcę.
3. Osobą/Osobami upoważnionymi przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym
w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy jest/są: (…), tel. (…), e-mail: (…),
który jest także/które są także odpowiedzialny/odpowiedzialne za realizację
postanowień umowy ze strony Wykonawcy.
4. W wymagających takiej formy przypadkach, wymiana informacji oraz dokumentów
niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji Usług będzie realizowana podczas
spotkań roboczych organizowanych na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy
zgłoszone pocztą elektroniczną osobie upoważnionej na mocy niniejszej umowy przez
drugą Stronę, z wykorzystaniem adresów e-mail wymienionych w § 7 ust. 2-3, w
Projekt Nr POIR.01.01.01-00-0890/17 „Opracowanie i wdrożenie technologii odlewania ciśnieniowego w innowacyjnych formach
odlewniczych, obudowy aparaturowej z materiału o podwyższonych właściwościach mechanicznych przeznaczonej do pracy w
atmosferach zagrożonych wybuchem”.
Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

terminie oraz miejscu zgodnie ustalonym przez Strony, jednak nie później niż w ciągu 3
dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Stronę wnoszącą o zwołanie spotkania
roboczego.
§8
1. Strony niniejszej umowy dążyły będą do polubownego rozwiązywania sporów, które
mogą powstać w związku z realizacją postanowień niniejszej Umowy.
2. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, Sądem
właściwym do rozstrzygania sporów, które mogą powstać w związku z realizacją
postanowień niniejszej Umowy, jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§9
Strony oświadczają, że kadra B+R oraz kadra zarządzająca Projektem wskazana we
wniosku o dofinansowanie Projektu nie wykonuje tych samych prac w Projekcie po
stronie Zamawiającego oraz Wykonawcy.
§ 10
1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i
prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
2. Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.

W imieniu Zamawiającego:

W imieniu Wykonawcy:
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Załącznik Nr 1
do Umowy o świadczenie Usług Badawczo-Rozwojowych w ramach Projektu Nr
POIR.01.01.01-00-0890/17
PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUG B+R
z dnia (…)
dot.: Umowy Nr (…)/2020 o świadczenie Usług Badawczo-Rozwojowych
w ramach Projektu Nr POIR.01.01.01-00-0890/17
zawartej pomiędzy:
Limatherm S.A. (Zamawiający)
a
… (Wykonawca)
1. Dnia (…) (upoważniony przedstawiciel Zamawiającego) - dokonał odbioru od
(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) – Usługi B+R polegającej na wyrównaniu
temperatury formy ciśnieniowej z użyciem systemu kamer termowizyjnych oraz
środków oddzielająco-chłodzących.
2. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego potwierdza wykonanie przedmiotu ww.
umowy przez Wykonawcę
a) bez zastrzeżeń*
b) z następującymi zastrzeżeniami*:
…………………………………………………………………………………………………..
3. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego stwierdza, że Wykonawca jest
uprawniony do wystawienia faktury:
a) w pełnej wysokości, tj. w kwocie (…) *
b) w
niepełnej
wysokości,
tj.
w
kwocie
(…)
euro
netto,
powodu:…………………………………………………………………………………………………..

z

4. Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.
……………………………………………
(podpis Zamawiającego)

……………………………………………
(podpis Wykonawcy)

Limanowa/ (…), dnia (…)
*Niepotrzebne skreślić
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