Umowa o wykonanie i finansowanie projektu
zawarta w dniu … … 2016 r. w Warszawie,
między:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695), przy ul. Nowogrodzkiej
47a, REGON 141032404, NIP 701-007-37-77, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U z 2014 r. poz. 1788),
zwanym dalej „Centrum”,
reprezentowanym przez:
……………………………–……………………………….,
a
<nazwa (firma) wykonawcy>1, ………………………………………………
z siedzibą w …………………………………………………….. <adres> ……………………
…………………………………….. <NIP> ………………………….
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• w przypadku spółki akcyjnej (S.A.) i spółki komandytowo-akcyjnej (S.K.A.)

<nazwa> Spółka Akcyjna/Spółka Komandytowo-Akcyjna, z siedzibą w ……………… (miejscowość), adres: kod pocztowy ………………,
ulica ……………………, miejscowość ………………. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy ………………, pod nr KRS ………………, o kapitale zakładowym w wysokości ……………… zł, wpłaconym w
wysokości …………, NIP ……………, REGON ……………, reprezentowana przez: ……………;
• w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o. lub spółka z o.o.)
<nazwa> Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą …………… (miejscowość) adres: kod pocztowy ………, ulica ……………,
miejscowość ………. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
……………, pod nr KRS ………, o kapitale zakładowym w wysokości………… zł, NIP ……, REGON ………, reprezentowana przez: …;
• w przypadku spółki osobowej: spółka jawna (sp.j.), spółka komandytowa (sp.k.), spółka partnerska (sp.p.)
<nazwa> Spółka Jawna/Spółka Komandytowa/Spółka Partnerska, z siedzibą w ……………… (miejscowość) adres: kod pocztowy
……………, ulica ……………, miejscowość ………. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy ……………, pod nr KRS ……………, NIP ……………, REGON …………, reprezentowana przez:………………;
• w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
<imię i nazwisko>…………, zamieszkały/a w ……… (kod pocztowy ………), przy ul. …………., prowadzący/a działalność gospodarczą
pod firmą …………… w ……………… (kod pocztowy ……………), przy ul. …………, miejscowość ……………. wpisany do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ………, REGON …………, stawający osobiście/reprezentowany/a przez:………..;
• w przypadku spółki cywilnej (s.c.)
<imię i nazwisko>, …………… zamieszkały/a w ………… (kod pocztowy ……………), przy ul. …………., miejscowość ……………….
wpisany/a do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
i <imię i nazwisko>, …………… zamieszkały/a w …………… (kod pocztowy ……………), przy ul. ………., miejscowość ……………….
wpisany/a do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą …………… w ……… adres: kod pocztowy ……………,
ulica ………, miejscowość ………. NIP ………., REGON…………, zwani dalej „…………………..”, reprezentowani przez: …………

zwanym dalej „Wykonawcą2”,
reprezentowanym przez:
……………………………–……………………………….,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

Działając na podstawie:
1) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn.
zm.);
2) Art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1620);
3) Art. <odp. art.>……… ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i
Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1788 oraz z 2015 r. poz. 249);
4) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie
szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 178,
poz. 1200);
5) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie
warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 299), o numerze referencyjnym
SA.41471(2015/X)3;
6) Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U.
UE. L 187 z 26.06.2013, s. 1)4.

W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o Finansowanie w ramach Konsorcjum naukowego/Konsorcjum przedsiębiorców,
komparycja otrzymuje brzmienie:
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UMOWA …
zawarta w dniu <dzień> <miesiąc> 2015 r. w Warszawie,
pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00–695), przy ul. Nowogrodzkiej 47a, REGON 141032404, NIP 701007-37-77, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U z 2014 r. poz.
1788), zwanym dalej „Centrum”,
reprezentowanym przez:
………………………………-……………………………,
a
1)

<nazwa (firma) wykonawcy>, z siedzibą w <adres>, <NIP > , zwanym dalej „Wykonawcą”

reprezentowanym przez: ………………………………………, będącym liderem konsorcjum/grupy przedsiębiorców w składzie:
2)

Wykonawca,

3)

<nazwa (firma) współwykonawcy>, z siedzibą w <adres>, <NIP

4)

<nazwa (firma) współwykonawcy>, z siedzibą w <adres>, <NIP > zwanymi dalej „Współwykonawcami”;

działającym na rzecz i w imieniu własnym oraz wyżej wymienionych Współwykonawców na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
3
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Dotyczy sytuacji, gdy Finansowanie stanowi pomoc publiczną
Dotyczy sytuacji, gdy Finansowanie stanowi pomoc publiczną
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Strony uzgadniają następujące warunki łączącej ich umowy o wykonanie i finansowanie Projektu
(dalej zwanej "Umową").
Pojęcia pisane z wielkiej litery, a niezdefiniowane niżej, mają znaczenie nadane im w załącznikach.
§ 1.
Przedmiot Umowy
1. Umowa określa zasady udzielenia przez Centrum Finansowania realizacji Projektu pt.
„……….................................…...” finansowanego przez Centrum i realizowanego w ramach:
……………………………
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Projektu i wykorzystania Finansowania, na zasadach
określonych w Umowie.
3. Szczegółowe warunki realizacji Projektu określone zostały w Warunkach ogólnych realizacji
Projektu (dalej: „Warunki ogólne”), stanowiących Załącznik nr 2 do Umowy. O każdorazowej
zmianie Warunków ogólnych Centrum informuje na stronie www.ncbr.gov.pl, z zachowaniem
postanowień § 7 Umowy.
4. Następujące załączniki:
1) Załącznik nr 2 – Warunki ogólne realizacji Projektu;
2) Załącznik nr 3 – Opis Projektu;
3) Załącznik nr 4 – Harmonogram wykonania Projektu;
4) Załącznik nr 5 – Kosztorys Projektu wraz z Wykazem aparatury planowanej do
zakupu/wytworzenia w ramach realizacji Projektu;
5) Załącznik nr 6 – Harmonogram płatności;
6) Załącznik nr 7 – Klauzule specjalne,
stanowią integralną część Umowy.
5. Postanowienia Klauzul specjalnych mają pierwszeństwo przed postanowieniami Warunków
ogólnych.
§ 2.
Okres realizacji Projektu
Termin rozpoczęcia realizacji Projektu Strony ustalają na dzień …………..… , a termin zakończenia
realizacji Projektu na dzień …………….. .
§ 3.
Wysokość finansowania
1. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi ………….. złotych (słownie: …………… złotych).
2. Wykonawca, po spełnieniu warunków wynikających z Umowy i Warunków ogólnych, otrzyma od
Centrum Finansowanie na realizację Projektu w kwocie …………….. złotych (słownie: ……..….
złotych).
3. Finansowanie będzie przekazane na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy o
……………………… prowadzony przez Bank ………………………….

nr

§ 4.
Komunikacja Stron
1. Strony przewidują następujące formy bieżącej komunikacji w ramach wykonywania Umowy:
1) faksem,
2) listem poleconym,
3) za pomocą autoryzacji e-PUAP,
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4) pocztą elektroniczną.
2. Oświadczenia, prośby, zawiadomienia i informacje będą uznawane za dostarczone z momentem:
1) potwierdzenia doręczenia faksu,
2) odebrania listu poleconego,
3) dokonania autoryzacji poprzez e-PUAP,
4) uzyskania potwierdzenia otrzymania przez odbiorcę korespondencji pocztą elektroniczną.
3. Korespondencja będzie traktowana jako doręczona prawidłowo w przypadku, gdy Wykonawca nie
poinformował o zmianie danych do korespondencji lub korespondencja przesłana przez Centrum
zostanie zwrócona z adnotacją urzędu pocztowego o braku możliwości doręczenia przesyłki, np.
„adresat przeprowadził się”, „nie podjęto w terminie”, „adresat nieznany”.
4. Jeżeli Wykonawca odmawia przyjęcia korespondencji, uznaje się, że została doręczona w dniu
złożenia oświadczenia o odmowie jego przyjęcia przez Wykonawcę.
5. Jeżeli początkiem terminu5 określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego
terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło; upływ ostatniego z wyznaczonej
liczby dni uważa się za koniec terminu.
6. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, za ostatni dzień
terminu uważa się najbliższy kolejny dzień powszedni.
7. Wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy powinna być opatrzona numerem Umowy.
8. Adresy do doręczeń korespondencji są następujące:
Dla Centrum:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
Fax: ………………………
Dla Wykonawcy:
................................................
……………………………………..
Fax: ……………………………..
Adres skrytki e-PUAP ……………………………………
9.

Osobami upoważnionymi do bieżących kontaktów w ramach realizacji Umowy są:
Ze strony Centrum:
_________________
Tel: ____________
e-mail: _____________
Ze strony Wykonawcy:
……………………………..
Tel: ________________
e-mail: ________________
………………………………
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Dotyczy również komunikacji w ramach systemu teleinformatycznego oraz e-PUAP
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Tel: ________________
e-mail: ________________
10. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 8 lub 9, Strona, której zmiana dotyczy, jest
zobowiązana do powiadomienia drugiej Strony o tym fakcie niezwłocznie, lecz nie później niż w
terminie 14 dni od zmiany danych. Do czasu powiadomienia, korespondencję wysłaną na
dotychczasowe adresy uważa się za skutecznie doręczoną.
11. W przypadku wprowadzenia w Centrum systemu teleinformatycznego służącego komunikacji z
wykonawcami projektów finansowanych przez Centrum, Wykonawca zobowiązany jest
przystąpić do systemu we wskazanym przez Centrum terminie. Wprowadzenie nowego systemu
teleinformatycznego oznaczać może odstąpienie od komunikowania się Stron z użyciem
dokumentacji papierowej, za wyjątkiem dokonywania zmian w Umowie poprzez aneks, składania
przez Wykonawcę oświadczeń o braku akceptacji nowych Warunków ogólnych bądź rozwiązania
lub odstąpienia od Umowy.
12. O wprowadzeniu nowego systemu teleinformatycznego oraz konieczności przystąpienia do niego
przez Wykonawcę, Centrum informuje Wykonawcę poprzez jednostronne i niezaskarżalne
oświadczenie, a Wykonawca niniejszym oświadcza, iż we wskazanym przez Centrum terminie
wykona zobowiązanie przystąpienia do nowego systemu teleinformatycznego.
13. Osobami uprawnionymi do komunikacji z Centrum poprzez system teleinformatyczny, o którym
mowa w poprzednim ustępie, są ze strony Wykonawcy osoby wskazane w ust. 9.
§ 5.
Prawo właściwe i właściwość sądów
1.
2.

3.

W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego i
unijnego.
Wszelkie spory powstałe w trakcie realizacji Projektu oraz wątpliwości związane z interpretacją
Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze konsultacji pomiędzy Stronami, w
trybie wskazanym w Warunkach ogólnych.
Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia poprzez konsultacje, spory będą poddane rozstrzygnięciu
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Centrum.
§ 6.
Wejście w życie Umowy

1. Umowa wchodzi w życie w dacie jej podpisania przez ostatnią ze Stron.
2. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, jeden dla Centrum i jeden dla Wykonawcy.

§ 7.
Zmiany Umowy
1. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, zmiany Umowy wymagają pod rygorem nieważności
sporządzenia pisemnego aneksu.
2. Nie wymagają sporządzania aneksu do Umowy zmiany dotyczące:
1) postanowień Warunków ogólnych;
2) danych Stron, o których mowa w § 4 ust. 8 lub 9 Umowy;
3) Klauzul specjalnych;
4) zasad realizacji Projektu będące skutkiem zmian w przepisach prawa.
3. Centrum każdorazowo informuje Wykonawcę o zmianie Warunków ogólnych lub Klauzul
specjalnych w formie pisemnej lub poprzez e-PUAP. Wykonawca może, w terminie 14 dni od daty
doręczenia informacji o zmianie Warunków ogólnych lub Klauzul specjalnych, złożyć
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4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

oświadczenie o braku akceptacji nowych Warunków ogólnych lub Klauzul specjalnych, z
zastrzeżeniem ust. 8.
Oświadczenia, o których mowa w ust. 3, składane są pod rygorem nieważności w formie pisemnej
lub poprzez e-PUAP.
Niezłożenie przez Wykonawcę, w terminie określonym w ust. 3, oświadczenia woli o braku
akceptacji nowych Warunków ogólnych lub Klauzul specjalnych, oznacza ich przyjęcie.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, stosuje się
Warunki ogólne lub Klauzule specjalne w brzmieniu dotychczas obowiązującym.
W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy, Warunków ogólnych lub
Klauzul specjalnych jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała
wpływu na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień,
chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub
bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta.
W sytuacji, o której mowa w ust. 7, Wykonawca zobowiązuje się złożyć oświadczenie o akceptacji
nowych Warunków ogólnych lub Klauzul specjalnych, w terminie 14 dni, od dnia doręczenia mu
informacji Centrum o okolicznościach stanowiących podstawę do ich zmiany. W nowych
Warunkach ogólnych lub Klauzulach specjalnych, Centrum sformułuje postanowienia zastępcze,
których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu
postanowień nieważnych lub bezskutecznych.
W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę oświadczenia o akceptacji nowych Warunków
ogólnych lub Klauzul specjalnych, w terminie o którym mowa w ust. 8, Centrum przysługuje
prawo rozwiązania Umowy za zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanych
od Centrum kwot Finansowania zgodnie z Warunkami ogólnymi i zwrotu wyłącznie kwot
otrzymanych od Centrum w ramach Umowy, a niewydatkowanych do dnia rozwiązania Umowy.
§ 8.
Postanowienia dodatkowe

1. Prawa i obowiązki oraz wierzytelności Wykonawcy wynikające z Umowy nie mogą być w okresie
realizacji oraz w okresie 5 lat od zakończenia realizacji Projektu przenoszone na rzecz osób
trzecich bez uprzedniej zgody Centrum wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Centrum nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z
realizacją Projektu przez Wykonawcę.
3. Wszelkie dokumenty przedstawiane Centrum, które nie zostały pierwotnie sporządzone w języku
polskim, muszą być przedstawiane każdorazowo na żądanie Centrum wraz z uwierzytelnionym
tłumaczeniem na język polski.

W imieniu Centrum
………………………………………………
(data, podpis)
………………………………
(pieczęć firmowa)

W imieniu Wykonawcy
………………………………………………
(data, podpis)
…………………………
(pieczęć firmowa)
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Załączniki:
Załącznik nr 1 – Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Wykonawcy do działania w jego
imieniu i na jego rzecz;
Załącznik nr 2 – Warunki ogólne realizacji Projektu;
Załącznik nr 3 – Opis Projektu;
Załącznik nr 4 – Harmonogram wykonania Projektu;
Załącznik nr 5 – Kosztorys Projektu wraz z Wykazem aparatury planowanej do zakupu/wytworzenia w ramach
realizacji Projektu;
Załącznik nr 6 – Harmonogram płatności;
Załącznik nr 7 – Klauzule specjalne.
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