Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

UMOWA nr ………………….
W dniu.....................2013 r. w Kielcach pomiędzy:
Staropolską Izbą Przemysłowo-Handlową, z siedzibą 25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 53,
reprezentowaną przez:
 Ryszarda Zbróga – Prezydenta SIPH,
zwaną dalej „Zamawiającym"
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
 …………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”
została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
1. W ramach realizacji zadania nr 12 Projektu „Wsparcie dla tworzenia i rozwoju
Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego „INNOWATOR” Zamawiający
zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło polegające na wykonaniu:
„Badania i opracowanie parametrów innowacyjnej samoprzylepnej membrany barierowej
do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych dla budownictwa”.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określają zapytanie ofertowe z dnia
…………………………….. i oferta przetargowa stanowiące integralną cześć umowy.
3. Wykonawca

zobowiązuje

......................................

się

wykonać

przedmiot

umowy

do

dnia

(nie później niż do 30.09.2013 r.)

4. Strony w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy ustalają harmonogram wykonania
przedmiotu umowy.

§ 2.
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1.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie ......................... brutto (słownie:
...........................................................................................................................PLN)
zgodnie z ofertą cenową na zapytanie ofertowe z dn. ………………

2.

Podstawą odbioru prac jest protokół odbioru podpisany przez upoważnione osoby
każdej ze Stron.

3.

Podstawą do dokonania płatności za zrealizowane prace jest faktura VAT wystawiona w
terminie 7 dni od momentu podpisania protokołu odbioru przez upoważnionych
przedstawicieli każdej ze Stron.

4.

Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy

..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
5.

Termin zapłaty: do 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT.

§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania wszystkich informacji uzyskanych w toku
realizacji niniejszej umowy w poufności, traktując je jako tajemnicę Zamawiającego,
chyba, że informacje te są powszechnie dostępne.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego z tytułu
niedotrzymania zapisu punktu 1 niniejszego paragrafu.
§ 4.
Własności intelektualne powstałe w trakcie realizacji usługi badawczej będą stanowić
wyłączną własność Zamawiającego z uwzględnieniem jego praw do ochrony własności
przemysłowej oraz know-how i Wykonawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu
za wyjątkiem ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia oraz zobowiązuję się również
do ich nieujawniania osobom trzecim i niepublikowania w jakiejkolwiek formie.

§ 5.
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Publikacje i prezentacje wyników prowadzonych usług badawczych tj. artykuły, referaty, oraz
inne formy upowszechniania każdorazowo wymagać będą zgody Zamawiającego.
§ 6.
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
obowiązków wynikających z umowy spowodowane siła wyższą. Za przypadki siły
wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia,
zaistniałe niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego
wpływu (jak np. pożar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz itp.). Strona
powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić druga stronę na piśmie w terminie 7
dni od zaistnienia zdarzenia, stanowiącego przypadek siły wyższej, pod rygorem utraty
prawa powołania się na siłę wyższą. Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być
udowodniony dokumentem,

pochodzącym od

właściwego

organu administracji

publicznej.
2. Opóźnienie lub wadliwe wykonanie całości lub części umowy z powodu siły wyższej, nie
stanowi dla Strony dotkniętej siłą wyższą, naruszenia postanowień umowy.
§ 7.
1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Spory wynikłe w toku realizacji umowy będą rozstrzygnięte przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 8.
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym
otrzymują: Zamawiający i Wykonawca.
2. Zmiany do umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej.

§ 9.
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Integralną część umowy stanowią załączniki:
1. Zapytanie ofertowe.
2. Oferta przetargowa.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
u l. Sienkiewicza 53, 25-002 Kie lce
tel. 41/344 43 92, e-mail: biuro@siph.com.pl

