Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ISTOTNE BIZNESOWE POSTANOWIENIA UMOWY
O WSPÓLNĄ REALIZACJĘ KOMPONENTU DORADCZEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA „PUBLICZNOPRYWATNE WSPARCIE KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW PRAC
BADAWCZO-ROZWOJOWYCH Z UDZIAŁEM FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH”
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Zawartej w dniu …………………………………………………. w Warszawie, pomiędzy:
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Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47a,
w imieniu którego działa Leszek Grabarczyk - Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju, zwanym dalej „Centrum”lub „Stroną”
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a

4

{Nazwa} z siedzibą w {Miasto}, {adres}, wpisaną do {Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy-KRS}, pod
numerem KRS {numer KRS}, NIP {numer NIP}, kapitał zakładowy {kapitał} złotych,
reprezentowaną przez Pana/Panią {osoba} - {funkcja}, zwaną dalej „Firmą doradczą”, lub
„Stroną”

5

Zważywszy, że:
1. Centrum, jako podmiot powołany dla wspierania komercjalizacji wyników badań
naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki, ogłosiło
przedsięwzięcie pilotażowe „Publiczno-prywatne wsparcie komercjalizacji wyników prac
badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych” (dalej „Przedsięwzięcie”), w
ramach którego wspólnie z firmami doradczymi realizowany będzie komponent doradczy
(dalej „Komponent doradczy”).

2. Centrum zaprosiło Firmę doradczą do wspólnej realizacji Komponentu Inwestycyjnego
Przedsięwzięcia
3. Centrum sporządziło zestawienie … projektów badawczych finansowwanych przez
Centrum

(dalej

„Projekty”),

odnośnie

których

Centrum

jest

zainteresowane

powierzeniem Firmie doradczej w ramach Komponentu Doradczego, przeprowadzenia ich
przeglądu celem oszacowania ich potencjału komercyjnego, przy czym Centrum zakłada,
iż … z ww. Projektów wymagać będzie dalszego przeglądu, … - mentoringu, zaś … przygotowania ofert komercjalizacyjnych (Ofert handlowych);
4. Firma doradcza, w związku z posiadanym doświadczeniem i zapleczem personalnym,
dysponuje możliwością profesjonalnego i sprawnego przeprowadzenia i pokierowania
procesem przeglądu Projektów, ich mentoringu i oraz przygotowania Ofert handlowych;
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W celu określenia warunków selekcji Projektów, ich mentoringu i oraz przygotowania
Ofert handlowych w ramach Komponentu doradczego , Strony postanowiły zawrzeć
umowę o następującej treści:

I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Definicje i skróty stosowane w Umowie
1. Beneficjent - Podmiot realizujący Projekt.
2. Benchmarki - kryteria określone w Załączniku I, służące do monitorowania postępów
realizacji Usług przez Firmę doradczą.
3. Biuro Centrum - przeznaczone dla Konsultantów pomieszczenia biurowe zlokalizowane na
terenie siedziby Centrum lub w innym miejscu wskazanym przez Centrum.
4. Budżet - Plan operacyjny i budżet przedstawiony w Załączniku I (arkusz kalkulacyjny) w
oparciu o przegląd 150 Projektów. [dokładny format zostanie uzgodniony w trakcie
negocjacji w Firmą doradczą.
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5. Data rozwiązania - data wygaśnięcia niniejszej umowy, niezależnie od przyczyny.
6. Data wejścia w życie - data zawarcia niniejszej umowy.
7. Dzieła - wszystkie zapisy, raporty, dokumenty, opracowania, rysunki, projekty oraz
wszystkie inne materiały w formie elektronicznej lub papierowej - sporządzone przez
Firmę doradczą w ramach świadczenia Usług.
8. Komitet Sterujący (KS) - powołany przez Centrum na potrzeby realizacji umowy quasi
organ kolegialny, któremu Firma doradcza przedstawia wyniki Usług (w zakresie
przeglądów, mentoringu i komercjalizacji), a którego rola polegać będzie na formułowaniu
wytycznych i koordynacji działań Firmy doradczej w ramach Komponentu doradczego w
sposób maksymalizujący zakładane cele Przedsięwzięcia, tj. przygotowanie do
komercjalizacji lub komercjalizacja jak największej ilości Projektów. Przewidywany skład
oraz funkcje KS przedstawia Załącznik VI.
9. Konsultanci - osoby fizyczne współpracujące z Firmą doradczą jako Konsultanci on-site lub
Konsultanci ad hoc - świadczące Usługi w imieniu Firmy doradczej.
10. Konsultanci ad hoc - niezależni eksperci współpracujący z Firmą doradczą (i pod jej
kierownictwem) na potrzeby realizacji Usług; współpraca z Firmą doradczą ww. osób
oparta będzie o umowy cywilnoprawne z wynagrodzeniem obliczanym według stawek
dziennych określonych w Budżecie.
11. Konsultanci on-site - Konsultanci zatrudnieni lub zaangażowani przez Firmę doradaczą do
realizacji zadań w ramach Komponentu doradczego, zgodnie z opisem zawartym w
Załączniku II, świadczący pracę w Biurze Centrum.
12. Lider Projektu - Osoba fizyczna (zasadniczo pracownik naukowy), odpowiedzialna za
realizację Projektu.
13. Mentoring - Proces współdziałania określonych Konsultantów on-site i Firmy doradczej z
Liderami Projektu i innymi osobami zaangażowanymi w realizację Projektów, odbywający
się najczęściej, ale nie wyłącznie, w miejscu realizacji Projektu. Szczegółowy opis tej Usługi
zawiera Załącznik IV do Umowy.
14. pr.autor. - Ustawa z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U.06.90.631 z późniejszymi zmianami).
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15. pwp - Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity:
Dz.U.03.119.1117 z późniejszymi zmianami).
16. Rozwiązania Oparte na Prawach z Projektu - oznaczają wszelkie opracowania,
rozwinięcia modyfikacje i ulepszenia Praw z Projektu, w szczególności wyniki prac
badawczo-rozwojowych, wynalazki, rozwiązania o charakterze know-how, dokonane
przez Firmę doradczą;
17. Prawa z Projektu - oznacza wszelkie powstałe w ramach badań naukowych prowadzonych
w ramach Projektu:
1) wszelkie Prawa Własności Intelektualnej, tj. patenty na wynalazki, prawa ochronne
na wzory użytkowe, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, prawa z rejestracji
topografii układów scalonych oraz prawa autorskie i pokrewne do oprogramowania,
a także prawa wynikające ze zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru
przemysłowego, topografii układu scalonego oraz prawa do ich ochrony; oraz
2) wszelkie rozwiązania o charakterze Know-how, tj. nieujawnione do wiadomości
publicznej informacje techniczne lub technologiczne lub zasady organizacji
i zarządzania w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.07.50.331 ze zm.), które są istotne
z punktu widzenia komercjalizacji Praw z Projektu, a które zostały opisane w sposób
pozwalający na weryfikację kryterium niejawności i istotności w niniejszej umowie;
oraz
3) tajemnice handlowe, dane techniczne i inne informacje dotyczące wykorzystania
komercyjnego Praw z Projektu w produkcji lub usługach, bez względu na to, czy mogą
być przedmiotem podlegających rejestracji praw własności intelektualnej; oraz
4) wszystkie warianty zastosowania Praw z Projektu i Rozwiązań Opartych na Prawach z
Projektu;
5) dokumentacja techniczna, w tym dokumentacja techniczna narzędzi produkcyjnych,
i wszystkie inne dokumenty konieczne lub pożądane komercyjnego zastosowanie
wyników badań naukowych realizowanych w ramach Projektu; oraz
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6) majątkowe prawa autorskie i pokrewne do innych utworów niż oprogramowanie,
których wykorzystanie - jako elementów Praw z Projektu, jest, niezbędne dla pełnej
komercjalizacji wyników badań naukowych realizowanych w ramach Projektu.
18. Oferta handlowa - Przygotowany przez Firmę doradczą w sposób opisany w Załączniku III
do Umowy dokument dla potencjalnych inwestorów, licencjobiorców lub kontrahentów,
tj. podmiotów mogących być zainteresowanymi komercjalizacją danego Projektu.
19. Oświadczenie

poprzedzające

zawarcie

Umowy - każde

zobowiązanie,

obietnica,

zapewnienie, oświadczenie, deklaracja, gwarancja lub porozumienie (w formie pisemnej
oraz innej) ze strony jakiejkolwiek osoby (będącej lub niebędącej stroną niniejszej
Umowy) dotyczące Umowy, inne niż wprost wysłowione w niniejszej umowie.
20. Projekt - badanie naukowe realizowane lub nadzorowane przez Państwową Jednostkę
Badawczą (w szczególności uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN) zawarte
w wykazie Projektów finansowanych lub współfinansowanych przez Centrum
przekazanym Firmie doradczej na potrzeby realizacji Usług.
21. I etap przeglądu - Przegląd Projektów przekazanych przez Centrum, zgodnie z opisem
zawartym w Załączniku V.
22. II etap przeglądu - Przegląd Projektów wybranych przez Komitet Sterujący, zgodnie
z opisem zawartym w Załączniku V.
23. III etap przeglądu - Przegląd Projektów wybranych przez Komitet Sterujący, zgodnie
z opisem zawartym w Załączniku V.
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24. Inwestor - podmiot lub grupa podmiotów (działająca łącznie lub samodzielnie), którzy na
podstawie zawartej z Beneficjentem umowy handlowej zamierzają samodzielnie lub
z udziałem osób trzecich (w tym Beneficjenta) przystąpić do komercjalizacji Praw
z Projektu przy wykorzystaniu wszelkich dopuszczonych prawem form prawnych
i instrumentów finansowych (np. poprzez nabycie całości lub części Praw z Projektu,
uzyskanie licencji na wykorzystywanie Praw z Projektu, utworzeniu z Beneficjentem,
w oparciu ośrodki finansowe Inwestora, podmiotu gospodarczego celem komercjalizacji
Praw z Projektu).
25. Umowa z Beneficjentem - zawarta pomiędzy Centrum a Beneficjentem umowa
o współpracy przy komercjalizacji Projektu - zawierana z Beneficjentami Projektów,
odnośnie których podjęto decyzję o zapewnieniu im mentoringu lub przygotowaniu dla
nich Ofert handlowych;
26. Usługi - Stanowiące przedmiot niniejszej umowy usługi doradcze świadczone przez Firmę
doradczą szczegółowo opisane w w Załącznikach III, IV i V do Umowy.

§2
Przedmiot umowy
1. Centrum, na warunkach określonych niniejszą umową, zleca Firmie doradczej, a Firma
doradcza przyjmuje do wykonania następujące Usługi:
1) Usługi Przeglądu Projektów - realizowane na zasadach opisanych w Załączniku V;
2) Usługi Mentoringu - realizowane na zasadach opisanych w Załączniku IV;
3) Przygotowanie Ofert Handlowych - realizowane na zasadach opisanych w Załączniku
III;
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2. Strony zgodnie postanawiają, iż realizacja Usług przez Firmę doradczą obejmuje również
rekrutację i zarządzanie Konsultantami on-site (zatrudnionymi przez Firmę doradczą),
a także pozyskiwanie i zarządzanie zewnętrznymi Konsultantami ad hoc. Konsultanci onsite oraz Konsultanci ad hoc będą oceniać Projekty finansowane przez Centrum, które
zostaną przedłożone Komitetowi Sterującemu do rozpatrzenia. Określone projekty mogą
być wybrane do Mentoringu przez Konsultantów on-site, a dla dalszej części będą
Konsultanci on-site sporządzą Oferty handlowe. Konsultanci ad hoc mogą być również
wykorzystywania do wsparcia procesu Mentoringu.

§3
Założenia umowy, zasady świadczenia Usług
1. Przyjmuje się, iż w okresie obowiązywania Umowy, Firma doradcza:
1) podda 150 Projektów wskazanych przez Centrum I etapowi przeglądu;
2) podda 30 Projektów wybranych przez KS II etapowi przeglądu;
3) podda Mentoringowi 30 projektów wybranych przez KS;
4) sporządzi Ofertę handlową dla 15 Projektów wybranych przez KS;
5) podda maksymalnie 15 Projektów III etapowi przeglądu;
6) - zgodnie z opisem zawartym w Załącznikach II, III, IV i V, zgodnie z przewidywanym
planem prac oraz Benchmarkami zawartymi w Załączniku I.
2. W celu wykonania działań opisanych w ust. 1, Firma doradcza we własnym zakresie
wyselekcjonuje i zatrudni właściwe osoby do pracy/współpracy w charakterze
Konsultantów on-site oraz dołoży starań w celu ich rekrutacji zgodnie z harmonogramem
przedstawionym w Załączniku I oraz celem realizacji Usług. Centrum może według
własnego uznania brać udział w procesie rekrutacji. Firma doradcza przed sfinalizowaniem
rekrutacji wystąpi do Centrum o akceptację kandydatów na konsultantów on-site.
Centrum nie może bezzasadnie odmawiać ani opóźniać terminowej rekrutacji
Konsultantów on-site. Firma doradcza ponosi pełną odpowiedzialność za angaż
i zarządzanie Konsultantami on-site.
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3. Przy świadczeniu usług opisanych w ust. 1, Firma doradcza ma obowiązek angażować
i kierować pracami zewnętrznych Konsultantów ad hoc - wybieranych przez KS na
podstawie rekomendacji Firmy doradczej. Firma doradcza odpowiada w pełnym zakresie
za angażowanie i kierowanie pracami Konsultantów ad hoc.
4. Firma doradcza odpowiada w pełnym zakresie za bieżące zarządzane i świadczenie Usług
przez Konsultantów on-site, a Centrum nie może ingerować w pracę Konsultantów on-site
ani współpracować bezpośrednio z Konsultantami ad hoc bez uprzedniej autoryzacji przez
KS lub Firmę doradczą. Jeżeli Centrum jest zainteresowane spotkaniem lub omówieniem
określonych problemów bezpośrednio z Konsultantami ad hoc, wystąpi wówczas do Firmy
doradczej o zorganizowanie spotkania lub telekonferencji. Przy założeniu, że dany
Konsultant ad hoc jest dostępny, Firma doradcza podejmie próbę zorganizowania
spotkania lub rozmowy telefonicznej w ciągu tygodnia od wystąpienia z odnośnym
wnioskiem, jednak nie później niż w ciągu jednego miesiąca od takiego terminu. Poza
spotkaniami KS, Firma doradcza i Centrum uzgodnią wzajemnie daty i godziny spotkań
oraz omawiania postępów wykonania Usług i innych zagadnień roboczych w okresie
obowiązywania niniejszej umowy. Przewiduje się, że spotkania takie odbywać się będą
przynajmniej raz w miesiącu.
5. Firma doradcza będzie świadczyć Usługi z najwyższą starannością, w sposób profesjonalny
i właściwy ze względu na ich cel.
6. O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej i o ile Centrum nie zezwoli na odmienne
rozwiązanie w wiadomości elektronicznej, Firma doradcza nie jest w żaden sposób
uprawniona do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu ani na rzecz Centrum, ani
też do przedstawiania siebie jako podmiotu uprawnionego do zaciągania zobowiązań
w imieniu Centrum.
7. Firma doradcza nie podlega kierownictwu ani kontroli Centrum w zakresie sposobu
świadczenia Usług, poza obszarami określonymi w niniejszej umowie.
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8. Jeżeli Konsultanci Firmy doradczej nie będą w stanie świadczyć Usług wskutek
okoliczności od nich niezależnych (choroba, wypadek etc.), Firma doradcza poinformuje
Centrum o tym fakcie w najszybszym możliwym terminie oraz przedstawi stosowne
dokumenty potwierdzające wystąpienie takiego zdarzenia w rozsądnym zakresie
wymaganym przez Centrum.
9. Firma doradcza będzie dążyć do zapewnienia, aby wszystkie informacje zawarte
w Dziełach lub wszelkich innych materiałach, pisemnych oraz ustnych, przekazywanych KS
były rzetelne i miarodajne oraz aby wszelkie rekomendacje były składane KS w dobrej
wierze. Z zastrzeżeniem dochowania przez Firmę doradczą należytej staranności przy
świadczeniu Usług, Firma doradcza nie może jednak zagwarantować rzetelności ani
miarodajności żadnych przekazywanych informacji, wobec czego KS - działający w oparciu
o jakiekolwiek informacje przekazane przez Firmę doradczą - przy podejmowaniu (lub
powstrzymaniu się od podejmowania) jakichkolwiek decyzji lub odnoszeniu się do
jakichkolwiek rekomendacji sformułowanych przez Firmę doradczą, działać będzie mając
na względzie powyższe zastrzeżenie.

§4
Obowiązki Centrum
1. Poza zobowiązaniami finansowymi i operacyjnymi ciążącymi na Centrum, określonymi
w innych częściach niniejszej umowy, Centrum jest zobowiązane:
1) w ciągu czterech tygodni od zawarcia niniejszej umowy - przekazać Firmie doradczej
bez żadnych obciążeń finansowych w pełni wyposażone Biuro Centrum, mogące
w wygodny sposób pomieścić maksymalnie 8 Konsultantów on-site, z wydzieloną
powierzchnią biurową dla kluczowego personelu wymagającego poufności,
z dostępem do telefonów i Internetu, dostępem do sal konferencyjnych, dostępem
do istniejącej w Centrum ogólnodostępnej infrastruktury biurowej (np. szybkiej
kserokopiarki i skanera wysokiej jakości oraz wszelkich tego rodzaju urządzeń
nieuwzględnionych szczegółowo w Budżecie dla niniejszej umowy).
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2) zapewnić Konsultantom on-site, zgodnie z wszelkimi regulaminami obowiązującymi
Centrum oraz z przepisami polskiego prawa pracy, dostęp do wszelkiej infrastruktury
sportowej i gastronomicznej na terenie Biura Centrum oraz odpowiednie przepustki,
umożliwiające im punktualne opuszczanie Biura Centrum i przybywanie do niego.
3) zapewnić Firmie doradczej wszelkie wymagane przezeń informacje, z należytą
starannością, w sposób profesjonalny i punktualny, umożliwiając tym samym Firmie
doradczej należyte świadczenie Usług. Powyższe obejmuje w szczególności dane
kontaktowe Liderów Projektu oraz ich Beneficjentów oraz wszystkie informacje
dostępne Centrum, dotyczące wszystkich Projektów, w tym między innymi, ale nie
wyłącznie, wniosku o finansowanie, wszelkich sprawozdań projektowych lub
naukowych oraz wszelkiej korespondencji. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy
informacji, których Centrum nie może przekazać z mocy prawa lub zobowiązań
umownych. Informacje o których moa powyżej zostaną przekazane Firmie doradczej
przez Centrum w ciągu dwóch tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy.
4) w ciągu czterech tygodni od daty podpisania niniejszej umowy - poinformować
wszystkich Liderów Projektu i właściwych pracowników Centrum o nawiązaniu
współpracy pomiędzy Centrum a Firmą doradczą i jej przedmiocie, w drodze
formalnego pisma sporządzonego przez Dyrektora Centrum, z jednoczesnym
umocowaniem Firmy doradczej do działania w imieniu Centrum w sposób określony
w niniejszej umowie.
2. Centrum, przyjmuje do wiadomości, że Firma doradcza może odpowiadać wyłącznie za
okoliczności związane z wykonywaniem Usług, które są pod jej kontrolą. Centrum
przyjmuje do wiadomości, że Okoliczności łagodzące wyszczególnione w Załączniku VII
mogą skutkować opóźnieniami w świadczeniu Usług, co może wymagać dokonania zmian
w obrębie Budżetu i Benchmarków (opisanych w ust. 9.4), przedstawionych w Załączniku
I.
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3. Przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy Centrum dokładać będzie wszelkich
starań w celu udzielenia Firmie doradczej wsparcia w dostępie do Liderów Projektu oraz
zachęcać Liderów Projektu do współpracy z Firmą doradczą. Zakres powyższy może
obejmować komunikację pisemną i ustną pomiędzy Centrum, Liderami Projektu
i Beneficjentami. Centrum i Firma doradcza uzgadniają, że za Okoliczności łagodzące mogą
być uznane tylko działania, o których mowa w Załączniku VII. W związku z powyższym
każde inne darzenie skutkujące niedotrzymaniem terminu przez Firmę doradczą nie jest
uznawane za Okoliczność łagodzącą.
4. Centrum dobiera pulę ekspertów do zasiadania w KS zgodnie z Załącznikiem V,
w porozumieniu z Firmą doradczą. Czynność ta wykonana będzie jednorazowo, po
zapoznaniu się przez Firmę doradczą z pulą Projektów, które zostaną ostatecznie poddane
I etapowi przeglądu, nie później niż w drugim miesiącu po Dacie wejścia w życie niniejszej
umowy.
5. Centrum przyjmuje do wiadomości, że Konsultanci ad hoc oraz osoba kierująca zespołem
Konsultantów on-site (dalej „Kierownik zespołu”) mogą preferować zaangażowanie ich
przez zagraniczną firmę powiązaną z Firmą doradczą o nazwie … zamiast bezpośredniego
zatrudnienia przez Firmę doradczą, i wyraża na to zgodę.
6. Centrum przyjmuje do wiadomości fakt, że w procesie Mentoringu, o którym mowa
Załączniku IV, usługi Konsultantów ad hoc mogą być wykorzystywane na rzecz
Konsultantów on-site, nie Liderów Projektu.

§5
Obowiązki Firmy doradczej
1. Firma doradcza dołoży starań w celu wspólnej realizacji Komponentu doradczego
w terminach i w ramach budżetu przedstawionego w Załączniku I oraz w ramach
procesów, o których mowa w Załącznikach III, IV, V i VI.
2. Firma doradcza odpowiada za rekrutację Konsultantów on-site zgodnie z zasadami
określonymi w Załączniku II. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od daty zawarcia niniejszej
umowy nie uda się ustalić potencjalnych kandydatów zagranicznych na stanowisko
Kierownika zespołu, wówczas poszukiwany będzie na to stanowisko obywatel polski.
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3. Firma doradcza organizować będzie comiesięczne zebrania KS, począwszy najpóźniej od 6.
miesiąca po Dacie wejścia w życie oraz zapraszać będzie właściwych ekspertów z puli
wybranej w sposób określony w ust. § 3 ust. 3. Przed formalnym zaproszeniem
ekspertów, Centrum będzie proszone o ich akceptację (z prawem weta).
4. Firma doradcza przygotuje wszystkie dokumenty dla Komitetu zgodnie z Załącznikami
V i VI.
5. Przyjmuje się, iż Firma doradcza może zażądać maksymalnie … dni pracy Konsultantów ad
hoc w trakcie I etapu przeglądu, bez konieczności występowania do KS o pozwolenie,
w celu wsparcia procesu przeglądu. Jeśli liczba dni pracy Konsultantów ad hoc miałaby
przekroczyć powyższą wielkość, Firma doradcza wystąpi do KS o pozwolenie na
wykorzystanie dodatkowych pracy Konsultantów ad hoc na I etap przeglądu.
6. Po weryfikacji przez KS wyników I etapu przeglądu, określona liczba Projektów zostanie
najprawdopodobniej zarekomendowana przez Firmę doradczą do II etapu przeglądu.
Wobec tego, przy formułowaniu takich rekomendacji Firma doradcza przedstawi profile
kompetencyjne Konsultantów ad hoc koniecznych w celu wsparcia II etapu przeglądu tych
projektów i w miarę możliwości zarekomenduje skorzystanie z konkretnych osób, które
spełniają warunki określane w profilach kompetencyjnych. KS będzie zatwierdzać
skorzystanie z usług rekomendowanych Konsultantów ad hoc lub sugerować zmiany
w tymże zakresie.
7. Przyjmuje się, iż niektóre projekty mogą być poddane III etapowi przeglądu. Podczas III
etapu przeglądu Firma doradcza może rekomendować wykorzystanie pracy Konsultantów
ad hoc we wskazanym przez nią zakresie. Przy formułowaniu takich rekomendacji Firma
doradcza przedstawi przedstawi profile kompetencyjne Konsultantów ad hoc koniecznych
w celu wsparcia III etapu przeglądu tych projektów i w miarę możliwości zarekomenduje
skorzystanie z konkretnych osób które spełniają warunki określane w profilach
kompetencyjnych. KS będzie zatwierdzać skorzystanie z usług rekomendowanych
Konsultantów ad hoc lub sugerować zmiany w tymże zakresie.
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8. Firma doradcza prowadzić będzie Mentoring Projektów zarekomendowanych do
mentoringu przez KS. Firma doradcza może zarekomendować konieczność wsparcia
procesu Mentoringu przez Konsultantów ad hoc. Przy formułowaniu takich rekomendacji
Firma doradcza przedstawi profile kompetencyjne Konsultantów ad hoc koniecznych
w celu wsparcia procesu mentoringu i w miarę możliwości zarekomenduje skorzystanie
z konkretnych osób które spełniają warunki określane w profilach kompetencyjnych. KS
będzie zatwierdzać skorzystanie z usług wszelkich rekomendowanych Konsultantów ad
hoc lub sugerować zmiany w tymże zakresie.
9. O ile w trakcie przeglądu zidentyfikowane zostaną odpowiednie projekty, Firma doradcza
przygotuje Ofertę handlową dla każdego takiego Projektu, zgodnie z opisem w Załączniku
III.
10. Firma doradcza skonfiguruje system przechowywania i dystrybucji dokumentów
(rozwiązanie typu „aplikacja działająca w chmurze”), na którym dla Centrum i KS dostępna
będzie całość dokumentacji pomocniczej dotyczącej informacji przedstawianych KS.
11. W uzupełnieniu obowiązków Firmy doradczej przewidzianych w § 3 ust.2, Firma doradcza
ujawni Centrum warunki zatrudnienia/współpracy z Konsultantami on-site, na podstawie
umowy o pracę (lub umowy cywilnoprawnej, jeśli z postanowień dotyczących rozwiązania
umowy wynika udzielenie szczególnych praw do rozwiązania) przed ich zaangażowaniem
celem ich zatwierdzenia przez Centrum. Zatwierdzenie dokonane zostanie w formie
wiadomości e-mail i udzielone zostanie w ciągu siedmiu dni od daty ujawnienia umowy.

§6
Prawo weta
7

Centrum przysługuje prawo weta w sprawach wszelkich decyzji operacyjnych lub
rekomendacji KS. Każde takie weto zostanie uwzględnione w protokole KS, zgodnie z opisem
zawartym w Załączniku VI. Jeżeli prawo weta uniemożliwi Firmie doradczej świadczenie
określonych Usług, wówczas takie Usługi (objęte wetem Centrum) uznawane będą za
wykonane w terminie i w całości, w związku z czym nie będą miały wpływu na wielkości
Benchmarków przedstawionych w Załączniku I.
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Jeżeli prawo weta zostanie zastosowane w odniesieniu do sporządzania Oferty handlowej, to
taką Ofertę handlową uznaje się za zaakceptowaną, a wynagrodzenie prowizyjne za sukces
uznaje się za należne, jednakże bez prowizji od przychodów, o której mowa w § 11. ust. 1.
Powyższe potwierdzone zostanie w odrębnym piśmie, podpisanym przez Centrum
i dostarczonym Firmie doradczym pocztą elektroniczną.

II.
Rozliczenia
§7
Koszty Komponentu doradczego
1. Centrum zobowiązuje się pokrywać przewidziane w Budżecie koszty realizacji
Komponentu doradczego (dalej „Koszty”) na zasadach opisanych w niniejszym
§. Jednocześnie przyjmuje się, o ile Strony nie uzgodnią pisemnie inaczej, iż jakiekolwiek
inne koszty Komponentu doradczego niż przewidziane w Budżecie (jako Koszty zwracane
Firmie doradczej), ponoszone będą przez Firmę doradczą jako koszty własne.
2. Pierwsza płatność na rzecz Firmy doradczej na poczet Kosztów zostanie dokonana w ciągu
14 dni od daty zawarcia umowy. Płatność ta stanowić będzie zaliczkę na pokrycie Kosztów
realizacji Komponentu doradczego za pierwsze sześć miesięcy.
3. Po upływie sześciu miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji Komponentu doradczego,
Firma doradcza przedstawi Centrum sprawozdania zarządcze, wyszczególniające
faktyczne Koszty realizacji Usług pokryte z zaliczki. Rozliczenia przedkładane będą
w poniższej formie:
Linia

Działanie

1

Kierownik zespołu

2

Z-ca kierownika ds.
komercjalizacji

3

Starszy Analityk / Mentor
Narodowe Centrum
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4

Młodszy Analityk

5

Administrator biura

6

Ogólne koszty personelu

7

Komitet Sterujący

8

Konsultanci ad hoc

9

Przejazdy Konsultantów ad hoc

10

Przejazdy krajowe, Konsultanci
on-site

11

Przejazdy międzynarodowe,
Konsultanci on-site

12

Źródła wiedzy fachowej

13

Sprzęt IT

14

Łączność (telefon i Internet)

15

Materiały biurowe

16

Koszty rekrutacji

17

BUDŻET OPERACYJNY OGÓŁEM

4. W ciągu 14 dni od daty otrzymania rozliczenia zarządczego, w przypadku braku zastrzeżeń
do jego treści, Centrum przekaże zaliczkę na poczet Kosztów za kolejne 3 miesiące.
Płatności zaliczkowe na pokrycie Kosztów Komponentu inwestycyjnego będą realizowane
na podstawie faktur wystawianych przez Firmę doradczą.
5. Po upływie sześciu miesięcy od rozpoczęcia realizacji Komponentu doradczego rozliczenia
będą sporządzane kwartalnie.
6. Jeżeli kwota faktycznych Kosztów będzie inna niż kwota Kosztów prognozowanych
w Budżecie, różnica zostanie dodana lub odjęta od kwoty kaucji wpłaconej za kolejne
miesiące.
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7. W ciągu dwóch tygodni od ukończenia świadczenia Usług. Firma doradcza przekaże
Centrum fakturę - w przypadku sumarycznej niedopłaty za Usługi, lub notę kredytową –
w przypadku nadpłaty. W przypadku nadpłaty Firma doradcza dokona stosownej
płatności na rzecz Centrum w ciągu siedmiu dni od daty przekazania noty kredytowej.
8. Centrum przysługuje prawo do kontroli Kosztów ponoszonych przez Firmę doradczą, po
uprzednim zawiadomieniu przekazywanym pocztą elektroniczną z wyprzedzeniem
sześciotygodniowym. W takim wypadku Centrum przysługuje prawo do: sprawdzenia
wszystkich uzgodnień finansowych oraz porozumień zawieranych pomiędzy Firmą
doradczą, Konsultantami on-site, Konsultantami ad hoc; żądania udokumentowania
innych ogólnych/bieżących Kosztów działalności w stosunku do rozliczeń zarządczych
przedstawianych przez Firmę doradczą; a także żadania wszelkiej innej dokumentacji
istotnej z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia. W razie stwierdzenia rozbieżności,
Firma doradcza zobowiązana będzie do zwrotu nienależnie naliczonych Kosztów poprzez
dokonanie stosownej płatności na rzecz Centrum. Jeżeli jedna ze stron dokona nadpłaty
na rzecz drugiej strony, druga strona zrekompensuje to odpowiednio pierwszej stronie.
Żadna ze stron nie będzie miała obowiązku rekompensaty, jeśli w budżecie w pozycjach
10 i 16 stwierdzona zostanie rozbieżność mniejsza niż 5%.
9. Wszystkie Koszty Firmy doradczej związane z realizacją Komponentu doradczego, muszą
być udokumentowane stosownymi dokumentami księgowymi.
10. Jeżeli po przeprowadzeniu kontroli, zachodzić będzie uzasadnione stosownymi dowodami
podejrzenie, dopuszczenia się przez Firmę doradczą (osoby działające w imieniu i na rzecz
Firmy doradczej) przestępstwa oszustwa (art. 286 Kodeksu karnego) lub przestępstwa
z Rozdziału XXXVI Kodeksu karnego wyrządzonego na szkodę Centrum lub Beneficjenta,
Centrum może rozwiązać niniejszą umowę stosownie do postanowień ust. § 19 ust 5 pkt 7
Umowy.

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Strona 16 z 44

Ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa

§8
Składniki wynagrodzenia Firmy doradczej
1. Strony zgodnie postanawiają, iż wynagrodzenie Firmy doradczej z tytułu wykonywania
Usług, obejmujące również przeniesienie na Centrum, na warunkach określonych Umową,
majątkowych praw autorskich do Dzieł oraz prawa własności ich nośników.
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1 składać się będzie z następujących składników:
5) wynagrodzenia podstawowego - o którym mowa w§ 9;
6) premii za sukces - o której mowa w § 10;
3. Wynagrodzenie Firmy doradczej ustalane jest w oparciu o prognozowany Budżet zawarty
w Załączniku I oraz związane z nim Benchmarki i nie ulegnie obniżeniu, jeśli Budżet
zostanie zmniejszony lub zwiększony, chyba że wystąpi zwiększenie lub zmniejszenie
obciążenia Usługami na poziomie przekraczającym 20% wobec założeń przyjętych dla
kalkulacji prognozowanego Budżetu. Ogólna wysokość wynagrodzenia Firmy doradczej
ustalana jest jako … % całości Budżetu, gdzie wynagrodzenie podstawowe stanowić
będzie 60% ogólnej wysokości wynagrodzenia, a premia - 40%.
4. Poza zapłatą ww. wynagrodzenia, Centrum podejmie stosowne działania uprawniające
Firmę doradczą do otrzymania prowizji od przychodów związanych z komercjalizacją
Projektu - na zasadach opisanych w § 11.

§9
Wynagrodzenie podstawowe
1. Wynagrodzenie podstawowe będzie płatne w 27 równych ratach miesięcznych
w wysokości … netto każda. Wynagrodzenie podstawowe może ulec obniżeniu na
zasadach określonych w ust. 2.
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2. Po upływie 8 i 16 miesięcy Centrum przeprowadzi przegląd Usług wykonanych przez
Firmę doradczą. Jeśli wolumen ich realizacji spadnie poniżej 80% Benchmarków
przedstawionych w Załączniku I, wówczas przez okres kolejnych 8 miesięcy
wynagrodzenie podstawowe płatne przez Centrum może zostać obniżone według uznania
Centrum o procent odpowiadający zmniejszeniu wolumenu wykonania Usług - zgodnie
z Załącznikiem I.
3. W związku z postanowieniami ustępu poprzedzającego, jeżeli wolumen wykonania Usług
spadnie poniżej 50%, wówczas Centrum może skorzystać z prawa do rozwiązania umowy,
określonego w § 19 ust. 2.
4. Jeżeli Firma doradcza przewiduje, że wolumen wykonania Usług spadnie poniżej 80%
zakładanego stopnia ich realizacji ze względu na wzrost złożoności Usług w związku
z Przeglądem Etapu 1, 2 lub 3, Mentoringiem lub przygotowaniem Ofert handlowych,
wówczas Firma doradcza nie później niż na miesiąc przed 8- i 16-miesięcznym okresem
przeglądu powiadomi o tym Centrum i wykaże Okoliczności łagodzące, o których mowa
w Załączniku VII. Jeżeli istnieją jednoznaczne dokumenty i obiektywne dowody na to, że
Firma doradcza dokładała należytych starań w celu świadczenia Usług w sposób opisany
w ust. 3.5, jednak przyczyną przewidywanych opóźnień i niemożności dotrzymania
Benchmarków, o których mowa w Załączniku I, są Okoliczności łagodzące, wówczas
Centrum przekształci Budżet przedstawiony w Załączniku I, jednak bez obniżenia
podstawowego wynagrodzenia należnego Firmie doradczej.
5. Zmniejszenie wynagrodzenia podstawowego, o którym mowa w ust. 2, nie znajduje
zastosowania, jeżeli zmniejszenie wolumenu wykonania Usług jest związane z obniżeniem
ilości Projektów przekazanych przez Centrum lub KS do Przeglądu Etapu I, II, III,
Mentoringu lub przygotowania Oferty handlowej. W takich okolicznościach Centrum
zmieni założenia Budżetu przedstawione w Załączniku I bez umniejszania wynagrodzenia
Firmy doradczej z tego tytułu.
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6. Jeżeli w świetle praktyki wykonywania Umowy, w ocenie Centrum i Firmy doradczej,
wystąpi trwałe zwiększenie lub zmniejszenie wielkości przewidywanych Usług o więcej lub
mniej niż 20% w stosunku do wielkości przedstawionych w Załączniku I, Centrum i Firma
doradcza podejmą starania w celu dokonania zmiany (w formie aneksu do Umowy)
Budżetu przedstawionego w Załączniku I. W takim przypadku Centrum i Firma doradcza
dążyć będą również do renegocjacji wynagrodzenia należnego Firmie doradczej. Jeżeli
aneks taki nie zostanie uzgodniony w ciągu miesiąca, umowa może zostać rozwiązana
przez każdą ze stron tak, jakby została rozwiązana przez Centrum w trybie § 19 ust. 3.
7. W przypadku zwiększenia albo zmniejszenia obciążenia Firmy doradczej Usługami poniżej
20%, wyniki realizacji Usług przez Firmę doradczą mierzone będą wyłącznie w stosunku do
Benchmarków przedstawionych w Załączniku I.

§10
Premia za sukces
1. Premia za sukces, o której mowa w § 8 ust 1 pkt 2 dzieli się na … premii cząstkowych
w wysokości …% ogólnej kwoty wynagrodzenia Firmy doradczej wskazanej w § 8 ust. 2. tj.
w wysokości …. netto.
2. Premia cząstkowa zostanie wypłacona Firmie doradczej po przyjęciu przez Inwestora
Oferty handlowej sporządzonej przez Firmę doradczą - z tytułu przyjęcia pierwszych …
przyjętych Ofert handlowych. Dla uniknięcia niejasności Strony wyjaśniają, iż za przyjęcie
Oferty handlowej uznaje się nawiązanie pomiędzy Beneficjentem a

Inwestorem

współpracy mającej na celu komercjalizację Praw z Projektu, przy czym
1) Ofertę handlową uznaje się za przyjętą wyłącznie po podpisaniu umowy handlowej
pomiędzy Beneficjentem a Inwestorem na warunkach przez nich uzgodnionych
w oparciu o informacje przedstawione w Ofercie handlowej (swoboda Beneficjenta
w zakresie ustalenia warunków komercjalizacji Praw z Projektu oraz wyborze
Inwestora);
2) zmiany Oferty handlowej w okresie negocjacji umowy handlowej z Inwestorem nie
oznaczają, że taka oferta nie jest już Ofertą handlową sporządzaną przez Firmę
doradczą;
Narodowe Centrum
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3) przyjęcie oferty handlowej nie wiąże się z uzyskaniem jakichkolwiek szczególnych
warunków finansowych.
3. Centrum jest zobowiązane do poinformowania Firmy doradczej o przyjęciu Oferty
handlowej przez potencjalnego Inwestora w ciągu 14 dni od daty jej przyjęcia, przy czym.
Centrum, w wykonaniu powyższego zobowiązania, w ramach Umowy z Beneficjentem,
zobowiąże tego ostatniego do poinformowania Centrum (lub Centrum i Firmę doradczą)
o przyjęciu Oferty handlowej. Brak powyższej informacji od Beneficjenta lub z innego
źródła zwalnia Centrum z powyższego obowiązku i odpowiedzialności za nieprzekazanie
powyższej informacji.

§11
Prowizja od przychód
1. Strony zgodnie postanawiają, iż będą dożyć do przyznania Firmie doradczej - jako
świadczenia przyrzeczonego na rzecz osoby trzeciej - prowizji od przychodów z tytułu
komercjalizacji Praw z Projektu z Projektów, wobec których Firma doradcza przygotuje
Oferty handlowe. Prowizja od przychodów przybrać może jedną z następujących form:
1) prowizja w wysokości 0,5% przychodów brutto uzyskiwanych przez każdego
Inwestora w związku z komercjalizacją Praw z Projektu (dla projektów
komercjalizowanych w inny sposób niż opisany w § 11 ust. 1 pkt 2) poniżej;
2) prawo

do

uczestnictwa

(jako

wspólnik,

akcjonariusz,

konsorcjant

etc.)

w podmiocie/przedsięwzięciu powołanym do komercjalizacji Praw z Projektu
z prawem do udziału w zysku osiąganym z tego tytułu w wysokości 0,5% zysku
globalnego; prawo uczestnictwa w ww. podmiocie/przedsięwzięciu zasadniczo wiązać
się będzie z odpowiednimi prawami w ramach struktury danego podmiotu (np. 0,5%
udziałów lub akcji); uczestnictwo w ww. podmiocie/przedsięwzięciu nastąpi na
zasadach nie mniej korzystnych niż zaoferowane Centrum;
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2. Centrum ma obowiązek dołożyć wszelkich starań w celu uwzględnienia korzystnych dla
Firmy doradczej postanowień w każdej umowie handlowej zawartej pomiędzy
Beneficjentem a Inwestorem uwzględniającej powyższe uprawnienia Firmy doradczej oraz
obowiązek raportowania wobec Firmy doradczej umożliwiający Firmie doradczej
weryfikację sytuacji finansowej jakiejkolwiek transakcji handlowej lub przedsięwzięcia,
w ramach którego dokonywana jest komercjalizacja Praw z Projektu (w tym weryfikację
ewentualnego uprawnienia do otrzymania prowizji od przychodów na zasadach
określonych w § 11ust. 1). Strony zgodnie postanawiają, iż wykonanie przez Centrum
zobowiązań z niniejszego § następuje jedynie poprzez zawarcie w ramach Umowy
z Beneficjentem uzgodnionej uprzednio pomiędzy Centrum i Firmą doradczą (w terminie
… od zawarcia Umowy) klauzuli zobowiązującej Beneficjenta (i/lub Inwestora,) do
przekazywania powyższych informacji Firmie doradczej oraz przyznania Firmie doradczej
prawa prowizji od przychodów (w stosownym wariancie). W związku z powyższym
Centrum nie ponosi odpowiedzialności za realizację zobowiązań z ww. klauzuli przez
Beneficjenta i/lub Inwestora.

§12
Rozliczenia
1. Wszystkie płatności na rzecz Firmy doradczej dokonywane będą bezpośrednim przelewem
elektronicznym na rachunek bankowy w ciągu czternastu dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury.
2. W ciągu 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Centrum przekaże Firmie doradczej
właściwą formę fakturowania. Jeżeli otrzymana faktura zostanie uznana za niepoprawną,
Centrum przysługuje termin 14 dni na wyjaśnienie przyczyn, dla których faktura nie
została wystawiona poprawnie.
3. Firma doradcza oświadcza i zapewnia, że nie przysługuje jej ani nie będzie jej przysługiwać
z tytułu wykonania ciążących na niej zobowiązań żadne dodatkowe wynagrodzenie inne
niż przewidziane w § 9 i § 10 niniejszej umowy.
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III.
Prawa własności intelektualnej
§13
Prawa autorskie i prawa pokrewne do Dzieł
1. Firma doradcza zobowiązuje się nabyć od wszystkich osób, które wnoszą do Dzieła wkład
twórczy, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, majątkowe
prawa autorskie oraz prawa pokrewne do korzystania z tych wkładów na wszystkich
polach eksploatacji wskazanych w niniejszej Umowie wraz z prawem zezwalania na
wykonywanie praw zależnych.
2. Z chwilą powstania Dzieła Firma doradcza przenosi na Centrum autorskie prawa
majątkowe do Dzieła oraz wszelkich wkładów twórczych w ten Dzieło wraz z prawem
zezwalania na wykonywanie praw zależnych oraz prawa pokrewne, a w szczególności
prawo do korzystania oraz rozporządzania Dziełem i wkładami twórczymi w Dzieło, bez
jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, czasowych i ilościowych, przez cały okres trwania
tych praw, na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła w całości lub w części - wytwarzania
każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości
i wielkości nakładu;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w kraju
i za granicą;
3) w zakresie rozpowszechniania Dzieła i jego elementów, w całości lub w częściach,
w sposób inny niż określony w pkt. powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie,
odtworzenie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych,
Internecie i Intranecie, w tym w szczególności publiczne odtwarzanie i wyświetlanie
z nośników obrazu lub obrazu i dźwięku w całości lub we fragmentach oraz
nadawanie i reemitowanie w całości lub we fragmentach za pomocą wizji i fonii
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przewodowej albo bezprzewodowej ze stacji naziemnej lub za pośrednictwem
satelity;
4) w zakresie wykorzystania dla celów marketingowych i promocji,
5) w zakresie tłumaczenia, opracowania, aranżacji, przystosowania, zmiany układu lub
jakiekolwiek innej zmiany Dzieła, z prawem do zwielokrotnienia rezultatów tych
zmian.
3. W przypadku wynalezienia nowego, nieznanego w momencie podpisania Umowy pola
eksploatacji, Firma doradcza zobowiązana będzie, w terminie 3 dni od dnia złożenia przez
Centrum pisemnego żądania, przenieść na niego prawa do korzystania i rozporządzania
Dziełem oraz wkładami twórczymi w ten Dzieło na wskazanym polu eksploatacji, na
zasadach identycznych, jak wskazane w niniejszej Umowie, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia.
4. Firma doradcza oświadcza, że wyraża zgodę na włączenie Dzieła (w całości lub w części)
do innego utworu, w tym plastycznego, audiowizualnego, multimedialnego lub też do
połączenia z takim utworem.
5. Firma doradcza udziela Centrum wyłącznego zezwolenia do rozporządzania i korzystania
z opracowań Dzieła, w szczególności wszelkich jego przeróbek i adaptacji tj. do
wykonywania autorskich praw zależnych.
6. Niezależnie od praw określonych powyżej, Centrum przysługuje prawo wykorzystywania
Dzieła, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, przy okazji branżowych spotkań,
konferencji, konkursów i prezentacji dorobku Centrum, w tym w szczególności na stronie
internetowej Centrum lub Beneficjenta, bez konieczności zapłaty jakiegokolwiek
dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Firmy doradczej i bez konieczności uzyskiwania jej
zgody.
7. W zakresie określonym w niniejszej Umowie, Firma doradcza zobowiązuje się do
niewykonywania wobec Centrum i jego następców prawnych autorskich praw osobistych
oraz upoważnia Centrum do udostępniania i rozpowszechniania Dzieła bez oznaczania
twórcy. Firma doradcza zobowiązuje się uzyskać zgodę osób, o których mowa w § 13 ust.
1, na postanowienia niniejszego ustępu oraz na nie oznaczenie Dzieła ich nazwiskami oraz
niewykonywanie przez te osoby prawa nadzoru autorskiego.
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8. Firma doradcza oświadcza i zobowiązuje się, że nie będą wykonywane uprawnienia
w zakresie nadzoru autorskiego w stosunku do Dzieła.
9. Centrum nabywa z chwilą wydania Dzieła własność dostarczonych przez Firma doradczą
nośników, na których Firma doradcza przekazuje Centrtum Dzieło. Na każde żądanie
Centrum oraz w każdym przypadku zakończenia Usługi Firma doradcza zobowiązana jest
bezzwłocznie przekazywać Centrum wszystkie kody źródłowe, algorytmy, język
sterowania

zadaniami,

programy,

notatki,

wyjaśnienia,

rutyny

główne

i podporządkowane, narzędzia, korespondencję, dokumenty, akta i zapisy na wszelkich
nośnikach (oraz wszystkie ich kopie i abstrakty), na których zarejestrowana jest
jakakolwiek część Dzieł oraz proces ich tworzenia, oraz wszelkie inne formy fizyczne
stanowiące wyraz tych Dzieł oraz procesu ich tworzenia, które pozostają w jej posiadaniu,
pieczy lub pod jej kontrolą.
10. Wynagrodzenie wszystkich osób, o których mowa w § 13 ust. 1, oraz wynagrodzenie za
nabycie praw od tych osób jest pokrywane z wynagrodzenia należnego Firmie doradczej
na mocy postanowień niniejszej Umowy i obejmuje ono wszelkie pola eksploatacji,
wskazane w powyżej.
11. W przypadku, gdyby jakakolwiek osoba trzecia wystąpiła przeciwko Centrum
z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących jej praw, w tym praw
autorskich, poprzez wykorzystywanie Dzieła lub jakichkolwiek jego elementów, zgodnie
z niniejszą Umową, Firma doradcza zobowiązuje się zwolnić Centrum z wszelkiej
odpowiedzialności z tego tytułu i pokryć wszelkie związane z tym koszty oraz szkody
poniesione przez Centrum, w tym koszty obsługi prawnej.
12. Firma doradcza zobowiązuje się do wykonania na podstawie odrębnego zamówienia, na
koszt Centrum, dowolnej liczby kopii Dzieła na wskazanych nośnikach.
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§14
Rozwiązania oparte na prawach z projektu
1. W przypadku, gdyby Firma doradcza, przy wykonywaniu Usług, zidentyfikowała lub
opracowała Rozwiązanie Oparte na Prawach z Projektu, Firma doradcza, z chwilą jego
identyfikacji lub opracowania i w ramach wynagrodzenia z niniejszej umowy, przenosi na
Centrum całość, niczym nieograniczonych przysługujących Firma doradczej praw do
takiego Rozwiązania Opartego na Prawach z Projektu. Powyższe obowiązuje pod
warunkiem, że dana własność intelektualna nie przysługuje Centrum lub Beneficjentowi
ze stron automatycznie z mocy prawa lub na podstawie niniejszej umowy.
2. Firma doradcza zobowiązuje się:
1) przekazywać Centrum na piśmie całość dokumentacji Rozwiązania Opartego na
Prawach z Projektu;
2) zachowywać w tajemnicy wszystkie elementy Rozwiązania Opartego na Prawach
z Projektu;
3) nie rejestrować ani nie podejmować prób rejestracji żadnych Praw własności
intelektualnej do Rozwiązania Opartego na Prawach z Projektu, chyba że otrzyma
stosowne żądanie lub zgodę od Centrum, oraz
4) podejmować wszelkie działania niezbędne do zapewnienia, aby nieograniczony tytuł
do wszystkich Praw własności intelektualnej do Rozwiązania Opartego na Prawach
z Projektu przeszedł na Centrum.
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IV.
Odpowiedzialność. Dodatkowe uzgodnienia
§15
Odpowiedzialność
9

Centrum zwolni Firmę doradczą z odpowiedzialności, zobowiązuje się do występowania po
jej stronie i do niewkraczania na drogę sądową przeciwko niej w związku z wszelkimi
roszczeniami, żądaniami lub pozwami, a także wynikłą z nich odpowiedzialnością,
odszkodowaniami lub kosztami, w tym kosztami sądowymi i uzasadnionymi kosztami obsługi
prawnej, wynikłymi lub związanymi z obowiązkami Centrum na podstawie niniejszej umowy,
chyba że takie roszczenia, żądania lub pozwy wystąpią w wyniku naruszenia umowy lub
umyślnego naruszenia obowiązków przez Firmę doradczą

§16
Konsultanci on-site
1. Firma doradcza będzie zgłaszać Centrum zbliżające się terminy wygaśnięcia umów
o pracę/współpracy poszczególnych Konsultantów on-site na trzy miesiące przed danym
terminem, aby umożliwić Centrum dokonanie według własnego uznania uzgodnień
pozwalających na zatrudnienie takiego Konsultanta on-site bezpośrednio przez Centrum
po zakończeniu współracy tej osoby z Firmą doradczą.
2. Po rozwiązaniu niniejszej umowy z jakiejkolwiek przyczyny poza przyczynami określonymi
w § 9 ust. 5, zobowiązania finansowe Firmy doradczej związane z Konsultantami on-site,
wynikłe

z

przedterminowego

rozwiązania ich

angażu

jako

pracowników lub

podwykonawców Firmy doradczej zostaną pokryte w całości przez Centrum. Dla
uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że Centrum zostanie poinformowane o warunkach
rozwiązania umów z Konsultantami on-site na podstawie § 5 ust. 11 i nie ponosi
w żadnym wypadku odpowiedzialności za rozliczenie zobowiązań wynikłych z braku
wypłaty Konsultantom należności przez Firmę doradczą w ramach zwykłego przebiegu
zlecenia.
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§17
Brak wyłączności
1. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie uniemożliwia Firmie doradczej angażowania
się, uczestniczenia lub posiadania jakichkolwiek udziałów finansowych w jakimkolwiek
charakterze w jakiejkolwiek innej działalności, branży, profesji lub zawodzie w okresie
trwania Umowy, pod warunkiem, że:
2. działalność taka nie spowoduje naruszenia obowiązków Firmy doradczej wynikłych
z niniejszej umowy, oraz
3. Firma doradcza nie będzie angażować się w żadne działania mogące narazić na szwank
pomyślność Komponentu doradczego lub którychkolwiek Projektów wchodzących w jego
skład.

§18
Reklama i ujawnianie faktu realizacji Komponentu doradczego stronom trzecim
1. Centrum i Firma doradcza uzgodnią informację prasową dotyczącą ich współpracy,
a Firma doradcza może informować strony trzecie, w tym także za pośrednictwem
mediów elektronicznych, np. strony internetowej, że Centrum jest jej klientem.
2. W ciągu dwóch miesięcy Centrum i Firma doradcza opracują dokument oraz krótką
prezentację Komponent doradczy, które mogą być rozpowszechniane przez/wśród
Liderów Projektu, członków KS, Konsultantów ad hoc i innych stron trzecich
zainteresowanych projektem. Ta sama treść zostanie opublikowana na stronach
internetowych Centrum i Firmy doradczej.
3. Centrum wyraża zgodę na udostępnienie zredagowanej wersji angielskiej i polskiej
niniejszej umowy, z pominięciem szczegółów finansowych i innych szczegółów
o charakterze wrażliwym dla Firmy doradczej i Centrum, członkom KS i Konsultantom ad
hoc w razie potrzeby, jeśli jest to konieczne dla zrozumienia przez nich procesu leżącego u
podstaw

Komponentu

doradczego.

Zredagowane

wersje

umowy

zawarte

są

w Załącznikach VIII i IX.
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V.
Obowiązywanie umowy
§19
Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy
1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania przez obie strony.
Z zastrzeżeniem dalszych postanowień Umowy, Strony uzgadniają, iż umowa wygasa po
upływie 27 miesięcy od jej zawarcia.
2. Centrum może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym zgodnie
z postanowieniami § 9 ust. 3, przy czym w tym przypadku Firmie doradczej nie przysługuje
wynagrodzenia w formie premii za sukces.
3. Centrum może rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie za trzymiesięcznym
wypowiedzeniem. W takim przypadku wszystkie płatności należne Firmie doradczej Do
daty Rozwiązania, określone w § 9 ust. 1, § 9 ust. 2, § 9 ust. 4, §9 ust. 5, §9 ust. 6, §10 ust.
3, i §16 ust. 2 zostaną zrealizowane.
4. Firma doradcza może rozwiązać niniejszą umowę za wypowiedzeniem trzymiesięcznym
i w takim przypadku Firma doradcza traci prawo do wypłaty jakiegokolwiek
wynagrodzenia za sukces na podstawie § 10, jednak wszelkie płatności należne na rzecz
Firmy doradczej do daty Rozwiązania, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz § 9 ust. 2 zostaną
zrealizowane przez Centrum.
5. Bez naruszenia postanowień § 3 ust. 2, Centrum może rozwiązać Zlecenie ze skutkiem
natychmiastowym i bez żadnego zobowiązania do dokonywania jakichkolwiek dalszych
płatności na rzecz Firmy doradczej, jeżeli jej przedstawiciele i Konsultanci w jakimkolwiek
czasie:
1) okażą się winni jakiegokolwiek rażącego naruszenia obowiązków, wpływającego na
działalność Centrum; lub
2) dopuszczą się jakiegokolwiek poważnego lub wielokrotnego naruszenia bądź
niewykonania któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy, odmówią wykonania
lub dopuszczą się zaniedbania w wykonaniu jakichkolwiek uzasadnionych i zgodnych
z prawem poleceń Centrum; lub
3) zostaną skazani za jakiekolwiek przestępstwo;
Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Strona 28 z 44

Ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa

4) zdaniem Centrum postępują w sposób niedbały i niekompetentny przy realizacji
Usług; lub
5) zostanie ogłoszona upadłość Firmy doradczej; lub
6) zostaną uznani za niezdolnych do świadczenia Usług (w tym między innymi z powodu
choroby lub nieszczęśliwego wypadku) przez okres przekraczający ogółem 50 dni
roboczych w dowolnym okresie 52 kolejnych tygodni; lub
7) dopuszczą się jakiegokolwiek oszustwa, nieuczciwości lub jakichkolwiek innych
czynów, które zdaniem Centrum mogą doprowadzić do pogorszenia jego reputacji
lub znacząco szkodzą interesom Centrum.
6. Po rozwiązaniu Firma doradcza:
1) bezzwłocznie przekaże Centrum lub odpowiednio zniszczy wszystkie dokumenty,
książki, materiały, zapisy, korespondencję, akta i informacje (na wszelkich nośnikach,
niezależnie od miejsca, w którym się znajdują) dotyczące Komponentu doradczego
lub Centrum, pozostające w jej posiadaniu lub pod jej kontrolą;
2) usunie bez możliwości przywrócenia wszelkie informacje dotyczące działalności
Centrum, zapisane na dowolnym dysku magnetycznym lub optycznym, na dowolnym
nośniku pamięci lub na serwerze w chmurze, oraz wszelkie rzeczy powstałe na
podstawie takich źródeł, pozostające w jej posiadaniu lub pod jej kontrolą poza
zakładem Centrum;
3) zapewni, aby Centrum dysponowało elektroniczną kopią wszystkich informacji
przechowywanych na serwerze w chmurze, dotyczących Komponentu doradczego
7. W przypadku rozwiązania umowy z powodu niespełnienia oczekiwań Firmy doradczej lub
Centrum, żadna ze stron nie może ujawnić przyczyny rozwiązania umowy jakiejkolwiek
osobie trzeciej w sposób narażający na szwank reputację Firmy doradczej lub Centrum.
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§20
Postanowienia zachowujące ważność po rozwiązaniu niniejszej umowy
10

Postanowienia §10 ust. 3, §11 ust. 2, §9 ust. 5, §9 ust. 6, §10 ust. 3, §11 ust. 1, §11 ust. 2,
§12 ust. 3 oraz § 21, § 15 i § 16 zachowują ważność w całości przez okres dziesięciu lat po
rozwiązaniu niniejszej umowy.

VI.
Postanowienia końcowe
§21
Informacje poufne
1. Firma doradcza potwierdza, że w trakcie trwania Umowy będzie miała dostęp do akt,
placówek, wyposażenia i personelu, danych przekazywanych przez Liderów Projektu oraz
Beneficjentów dotyczących Projektów, w tym Praw z Projektów oraz Informacji poufnych
należących do Centrum.
2. W trakcie trwania niniejszej umowy, a także po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, Firma
doradcza zobowiązuje się nie przekazywać, nie ujawniać, ani nie wykorzystywać bez
pisemnej zgody Centrum informacji technicznych, technologicznych, handlowych,
organizacyjnych, marketingowych lub finansowych dotyczących Projektów, Praw
z Projektów Klienta lub podmiotów z nim współpracujących, w tym Beneficjentów, które
Firma doradcza uzyska przy wykonywaniu niniejszej Umowy, a także informacji zawartych
w opracowanych dla Klienta na mocy niniejszej umowy Dziełach (Informacje Poufne).
Firma doradcza nie będzie sporządzać ani nie dopuści do sporządzania jakichkolwiek kopii
Informacji Poufnych, z wyjątkiem przypadków, gdy kopiowanie okaże się niezbędne
w związku z wykonywaniem usług objętych zakresem niniejszej umowy.
3. Firma doradcza odpowiada również za zachowanie powyższych informacji w tajemnicy
przez osoby, którymi będzie się posługiwała przy wykonywaniu powierzonych jej
obowiązków oraz osoby, którym wykonanie tych obowiązków powierzy, w szczególności
zaś przez Konsultantów.
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4. Informacje otrzymane przez Firmę doradczę w związku z niniejszą umową nie będą
uznawane za Informacje Poufne, jeśli będą spełniać którykolwiek z poniższych warunków:
1) Firma doradcza, zgodnie z prawem weszła w ich posiadanie przed zawarciem
niniejszej umowy;
2) informacje stały się dostępne publicznie zgodnie z prawem i bez naruszania
postanowień niniejszej umowy przed faktem ich ujawnienia;
3) informacje, co do których Centrum wyraził uprzednio pisemną zgodę na ich
ujawnienie.
5. Ujawnienie Informacji Poufnych może nastąpić na żądanie właściwego organu
administracji

lub

sądu

uprawnionego

do

uzyskania

tych

informacji,

zgodnie

z obowiązującymi przepisami. Firma doradcza niezwłocznie powiadomi Centrum o takim
żądaniu.
6. Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy, bez konieczności oddzielnego
powiadomienia lub wezwania ze strony Centrum, a także na każde żądanie Centrum,
Firma doradcza zwróci Centrum wszelkie Informacje Poufne, w tym również ich części,
bez względu na ich formę, a także dostarczy Centrum wszelkie otrzymane od niego lub
sporządzone przez siebie kopie takich Informacji Poufnych.
7. W przypadku niezgodnego z postanowieniami niniejszego § ujawnienia Informacji
Poufnych, Firma doradcza zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Centrum kary umownej
w wysokości 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) za każde nieuprawnione
dokonanie ujawnienia. Zapłata przez Firmę doradczą kar umownych nie pozbawia
Centrum prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
8. Warunki niniejszej umowy, w tym w szczególności warunki finansowe, mają charakter
poufny. Powyższe obowiązuje z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia z mocy prawa.
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§22
Integralność umowy
1. Każda ze stron we własnym imieniu potwierdza i uzgadnia z drugą stroną, że:
1) niniejsza umowa stanowi całość uzgodnień i porozumień pomiędzy Firmą doradczą
a Centrum,
2) przy zawieraniu niniejszej umowy żadna ze stron nie działała w oparciu o jakiekolwiek
Oświadczenia poprzedzające zawarcie umowy; oraz
3) Centrum

lub

Firmie

doradczej

przysługuje

wyłącznie

prawo dochodzenia

odszkodowania lub rekompensaty za naruszenie niniejszej umowy na warunkach
niniejszej umowy. Centrum ani Firmie doradczej nie przysługuje prawo do
podejmowania jakichkolwiek działań w związku z jakimikolwiek Oświadczeniami
poprzedzającymi zawarcie umowy;
4) żadne z postanowień niniejszej umowy nie zabrania żadnej ze stron dochodzenia
odszkodowania lub rekompensaty w przypadku oszustwa.
5) Jeżeli Firma doradcza lub Centrum stwierdzi, że doszło do naruszenia niniejszej
umowy, strona taka zawiadomi drugą stronę o zaistniałej sytuacji pocztą
elektroniczną, przekazując dowody na wystąpienie takiego naruszenia. W braku
takich dowodów przyjmuje się, że do naruszenia nie doszło.

§23
Zmiany i cesja
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i podpisu Centrum i Firmy
doradczej.
2. Firma doradcza może dokonać zastąpienia, przeniesienia lub cesji niniejszej umowy na
rzecz strony trzeciej, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Centrum.
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§24
Postanowienia końcowe
1. Niniejsza umowa stanowi umowę świadczenia Usług. W związku z powyższym Firma
doradcza odpowiada w pełnym zakresie za zapłatę przypadających na nią podatków
wynikłych ze świadczenia Usług lub z nimi związanych.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Wszelkie zawiadomienia związane z Umową powinny być sporządzone w formie pisemnej
i powinny zostać doręczone wszystkim Stronom osobiście, teleksem, telefaksem,
kurierem lub listem poleconym, chyba że Umowa dopuszcza również inne sposoby
zawiadomień, na następujące adresy:
Centrum:

Firma doradcza

ul. …

ul. …

fax. ..

fax. ..

do rąk:

do rąk:

e-mail:

e-mail:

4. W przypadku zmiany adresu do doręczeń, Strona, której taka zmiana dotyczy,
zobowiązana będzie poinformować o tym fakcie pozostałe Strony, pod rygorem uznania
za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni prawidłowo wskazany przez
tę Stronę adres do doręczeń.
5. Korespondencja przesłana na adres do doręczeń określony stosownie do §1 ust. 3 i §1 ust.
4 traktowana będzie jako skutecznie doręczona także w przypadku:
a) odmowy jej odbioru przez Stronę, do której jest kierowana,
b) nie podjęcia korespondencji w urzędzie pocztowym, pomimo drugiego awizowania
przesyłki.
6. W sytuacjach określonych w §1 ust. 5 korespondencja traktowana będzie jako doręczona
w 14 dniu od dnia jej wysłania.
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7. Umowa podlega prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia winny być zgodnie z nim
interpretowane.
8. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy uznane zostanie za nieważne lub bezskuteczne,
pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w mocy, chyba że z okoliczności wynikać
będzie, iż bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych Strony nie zawarłyby Umowy.
W takim wypadku Strony niezwłocznie przystąpią do negocjacji w celu zawarcia aneksu do
niniejszej Umowy, którego cel gospodarczy będzie zbieżny z celem postanowień
nieważnych lub bezskutecznych.
9. Wszelkie spory lub roszczenia majątkowe, które mogą powstać między Stronami
w związku z treścią lub wykonaniem Umowy, będą ostatecznie rozstrzygnięte przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Centrum.
10. Umowa została sporządzona w języku polskim, w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, tj.
po 1 (jednym) egzemplarzu dla każdej ze Stron.
11. Integralną część niniejszej Umowy, stanowią wymienione w jej treści Załączniki.
11

NA DOWÓD POCZYNIONYCH UZGODNIEŃ, UMOWA ZOSTAŁA PODPISANA PRZEZ STRONY W
DNIU WSKAZANYM NA JEJ WSTĘPIE:

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

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

CENTRUM

FIRMA DORADCZA
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ZAŁĄCZNIK I - ARKUSZ KALKULACYJNY I BENCHMARKI
Benchmark
podstawowy (80%
limitu dolnego)

Miesiąc po dacie
wejścia w życie
11

Ukończenie I etapu
przeglądu Projektów 46

Ukończenie II etapu
przeglądu Projektów 6

Projekty w trakcie
przygotowywania
Oferty
Liczba projektów
podlegających
mentoringowi

0

0

19

112

19

6

12

Opis

27

120

Liczba projektów dla których Firma doradcza
przeprowadziła I etap przeglądu wymagana do
utrzymania prawa do pełnego wynagrodzenia
zasadniczego za dany okres

24

Liczba projektów dla których Firma doradcza
przeprowadziła II etap przeglądu wymagana do
utrzymania prawa do pełnego wynagrodzenia
zasadniczego za dany okres

12

Liczba Ofert handlowych, które Firma doradcza
musi sporządzić w celu utrzymania prawa do
pełnego wynagrodzenia zasadniczego za dany
okres

24

Liczba projektów w trakcie mentoringu (miesiąc
19) lub po ukończeniu mentoringu (miesiąc 27)

75

Centrum może rozwiązać umowę, jeśli wartość ta
nie zostanie osiągnięta

15

Centrum może rozwiązać umowę, jeśli wartość ta
nie zostanie osiągnięta

7

Centrum może rozwiązać umowę, jeśli wartość ta
nie zostanie osiągnięta

15

Centrum może rozwiązać umowę, jeśli wartość ta
nie zostanie osiągnięta

Benchmark
końcowy
Ukończenie I etapu
przeglądu Projektów 29
Ukończenie II etapu
przeglądu Projektów 4
Projekty w trakcie
przygotowywania
oferty
Liczba projektów po
ukończeniu

0

0
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mentoringu
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12

ZAŁĄCZNIK NR II – KONSULTANCI ON-SITE

13

W Biurze Centrum w świadczenie Usług zagazowani będą następujący Konsultanci on-site:
1. Kierownik zespołu Konsultantów on-site: preferowany cudzoziemiec z 5-7-letnim
doświadczeniem, ze stopniem doktora lub kwalifikacjami komercyjnymi (doświadczeniem
w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych). Jeśli takiej osoby nie uda się
znaleźć, wówczas poszukiwana będzie osoba z obywatelstwem polskim dysponująca
analogicznymi kwalifikacjami i doświadczeniem.
2. Zastępca kierownika ds. komercjalizacji: osoba z obywatelstwem polskim ze stopniem
doktora lub tytułem MBA, najlepiej z czteroletnim doświadczeniem w biznesie
3. Dwóch Starszych Analityków / Mentorów: osoby z obywatelstwem polskim, ze stopniem
doktora, najlepiej z trzyletnim doświadczeniem w biznesie;
4. Dwóch

Młodszych

Analityków:

osoby

z

obywatelstwem

polskim,

najlepiej

z wykształceniem do stopnia doktora, najlepiej z rocznym doświadczeniem w biznesie.
5. Jeden administrator biura: osoba z silną motywacją wewnętrzną, przynajmniej 10 lat
doświadczenia na stanowisku administracyjnym, najlepiej po ukończonej szkole/uczelni
na kierunku administracja.
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14

ZAŁĄCZNIK III - OFERTY HANDLOWE
1. W odniesieniu do wybranych projektów Firma doradcza będzie sporządzać Oferty
handlowe.
2. Oferty sporządzane będą w formie dokumentów pisemnych wraz z towarzyszącą
prezentacją, sporządzaną dla inwestora, potencjalnego licencjobiorcy lub kontrahenta według uznania Komitetu Sterującego.
3. Dla uniknięcia wątpliwości Oferta handlowa nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art.
66 kodeksu cywilnego.
1) Jeśli Oferta handlowa dotyczyć będzie inwestycji (np. komercjalizacja Projektu
w ramach spółki celowej lub inna forma komercjalizacji przy udziale inwestora jako
inwestora finansowego), Oferta handlowa sporządzana zostanie w formie
biznesplanu, zawierającego informacje wprowadzające na temat produktu lub
technologii wypracowanych w ramach Projektu, ich potencjału handlowego,
informacje na temat własności intelektualnej, analizę konkurencji, opis rynku oraz
wykorzystanie środków do rozbudowy wartości komercjalizowanego Projektu.
Dokument Oferty winien obejmować 20-30 stron i być sporządzony w języku
angielskim. Załączona do niego prezentacja zawierać będzie podsumowanie
informacji na około 20 slajdach.
2) Jeżeli Oferta handlowa dotyczyć będzie możliwości uzyskania licencji na wyniki
Projektu, w dokumencie zawarty zostanie zwięzły opis produktu lub technologii
wypracowanej w ramach Projektu, rozdział poświęcony własności intelektualnej,
pozycji rynkowej oraz przewadze konkurencyjnej.

Dokument Oferty winien

obejmować 10-20 stron. Prezentacja winna być bardziej szczegółowa, jednak również
ok. 20-30 slajdów.
3) Zasadniczo do każdej Oferty handlowej sporządzane będą krótkie dokumenty
wprowadzające, o długości 1-2 stron, wraz z prezentacjami wprowadzającymi (5-10
slajdów).
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4. Za Oferty handlowe odpowiada Zastepca kierownika ds. Komercjalizacji wraz
z Konsultantami on-site oraz Firmą doradczą wnoszącymi w miarę potrzeb swój wkład w
proces ich przygotowania.
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ZAŁĄCZNIK IV - MENTORING
1. Firma doradcza zarządzać będzie procesem Mentoringu Liderów Projektu oraz innego
personelu zaangażowanego w projekty. Zakres ten obejmuje udzielanie im pomocy przy
zapoznaniu się z ideą komercjalizacji oraz podstawowymi zasadami rozpoczynania
działalności opartej o innowacje. Mentoring realizowany będzie przez Konsultantów onsite przy pewnym wsparciu –(dla Konsultantów on-site) - ze strony Konsultantów ad hoc.
2. Przyjmuje się, iż Mentoring odbywać się będzie na terenie realizacji Projektu. Sposób
prowadzenia

Mentoringu

uzależniony

będzie

cech

osobowych,

doświadczenia

i predyspozycji Lidera Projektu. Firma doradcza prowadzić będzie jednak Mentoring za
pośrednictwem Starszych Analityków / Mentorów z uwzględnieniem optymalnych
sposobów współpracy z poszczególnymi osobami. Osoby prowadzące Mentoring winni
nawiązać więź osobistą Liderów Projektu, którzy nie powinni mieć obaw w związku ze
zgłaszaniem problemów. Mentoring obejmować będzie prawdopodobnie następujące
działania:
1) Doradztwo w sprawach strategii w zakresie własności intelektualnej;
2) Doradztwo w sprawie prowadzenia prawidłowej dokumentacji;
3) Doradztwo w sprawie aspektów komercjalizacji innowacji;
4) Uwypuklanie różnic pomiędzy imperatywami akademickimi a przemysłowymi;
5) Budowanie świadomości otoczenia biznesowego;
6) Ogólne szkolenie w zakresie prowadzenia innowacyjnej działalności;
7) Pomoc w koncentracji na celu przy postrzeganiu komercjalizacji;
8) Wyłuskiwanie potencjału komercyjnego z projektów.

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Strona 40 z 44

Ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa

16

ZAŁĄCZNIK V - PROCES PRZEGLĄDU
1. … Projektów wskazanych przez Centrum zostanie poddanych przeglądowi, który składać
się będzie z trzech Etapów (Etap 1, Etap 2 i Etap 3), których celem będzie ustalenie
najlepszych projektów do komercjalizacji. Przebieg procesu przeglądu jest skrótowo
opisany poniżej.
2. Centralne punkty I etapu przeglądu
1) Ludzie: życiorysy, entuzjazm dla przedsiębiorczości, umiejętność zrozumienia
i wyważenia imperatywów komercyjnych i akademickich, zrozumienie kwestii
własności intelektualnej;
2) Projekt: innowacyjność badań, jakość badań, umiejętność skupienia się i realizacji
kluczowych celów;
3) Komercjalizacja:

zastosowania

technologii,

rynek,

konkurencja,

potencjał

sytuacji

w

własności

komercjalizacji;
4) Własność

intelektualna:

wstępny

przegląd

zakresie

intelektualnej, określenie potencjalnej swobody w korzystaniu;
3. Wynikiem I etapu przeglądu będzie 2- lub 3-stronicowy dokument, w znacznej mierze
w formacie listy kontrolnej, z uwagami do weryfikacji przez Komitet Sterujący. Raport
zawierać będzie jedną lub większą liczbę następujących rekomendacji (w uzupełnieniu
wszelkich innych uwag ogólnych, które Komitet Sterujący może uznać za istotne):
1) Nie nadaje się do komercjalizacji.
2) Potencjalnie nadaje się do komercjalizacji, wymagane badanie due diligence
przewidziane w II etapie przeglądu.
3) Nadaje się do mentoringu.
4) Nadaje się do sporządzenia Oferty handlowej obejmującej udzielenie licencji lub
inwestycję.
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4. II etap przeglądu koncentrować się będzie na obszarach słabości, ustalonych w I etapie
przeglądu. Charakter przeglądu będzie zróżnicowany. Firma doradcza zestawi informacje
o stwierdzonych słabościach Projektów w streszczeniu/briefie, zaś dokumentacja
pomocnicza, na bazie której przygotowano ww. dokument, będzie dostępna
elektronicznie dla Komitetu Sterującego. Raport zawierać będzie jedną lub większą liczbę
następujących rekomendacji (w uzupełnieniu wszelkich innych uwag ogólnych, które
Komitet Sterujący może uznać za istotne):
1) Nie nadaje się do komercjalizacji.
2) Nadaje się do mentoringu.
3) Nadaje się do sporządzenia Oferty handlowej obejmującej udzielenie licencji lub
inwestycję.
5. Przegląd w późniejszym terminie (III etap przeglądu).
6. III etap przeglądu będzie obejmował ponowną analizę projektów, które okazały się
szczególnie złożone i trudne. W ramach III etapu przeglądu Komitet Sterujący będzie
ponownie podejmował decyzje, ustalał odpowiednie kamienie milowe działań, na
podobnych zasadach, co w II etapu przeglądu.
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ZAŁĄCZNIK VI - KOMITET STERUJĄCY I JEGO FUNKCJONOWANIE
1. W skład Komitetu Sterującego wchodzić będzie sześć osób - dwie z Firmy zrządzającej,
dwie z Centrum, pozostałe 2 będą niezależnymi ekspertami polskimi i zagranicznymi.
Skład Komitetu będzie ulegał zmianie stosownie do charakteru weryfikowanych
projektów. Firma doradcza będzie odpowiadać za wybór członków KS z puli 10 osób
wybranych do udziału w Komitecie. Ostateczna decyzja w sprawie składu KS należy do
Centrum.
2. Rola KS polega na identyfikacji Projektów, które nie są już interesujące z punktu widzenia
komercjalizacji, oraz podejmowaniu decyzji i rekomendowaniu Projektów nadających się
do komercjalizacji, inwestycji i mentoringu.
3. KS weryfikuje projekty i uwzględnia rekomendacje sformułowane przez Firmę doradczą.
Spotkania KS będą odbywały się co miesiąc, począwszy od miesiąca 3 od daty zawarcia
Umowy, i trwać będą maksymalnie jeden dzień.
4. Firma doradcza przedstawia projekty KS w drodze krótkiej prezentacji lub słownego
podsumowania przekazywanej dokumentacji. Projekty będą prezentowane przez
Konsultanta on-site wybranego przez Firmę doradczą, lub przez Centrum.
5. Firma doradcza sformułuje rekomendacje dla KS w sprawie klasyfikacji Projektów do
Przeglądu Etapu 2, Etapu 3, Mentoringu oraz, w stosownych przypadkach, do
sporządzenia Oferty handlowej. Z zastrzeżeniem prawa weta Centrum, KS będzie
podejmował ostateczne decyzje w powyższym zakresie. KS zatwierdza korzystanie z usług
Konsultantów ad hoc.
6. Wyniki prac KS zostaną udokumentowane w protokołach, wyszczególniających
rekomendacje przedstawione przez Firmę doradczą oraz wszelkie zmiany wprowadzone
przez KS, w uzupełnieniu uzgodnionych kolejnych kroków oraz stosownych celów i
kamieni milowych. Wnioski i rekomendacje KS zostaną udokumentowane w sposób
przejrzysty i spójny. Protokół określać będzie wyraźnie, czy Centrum wykonał prawo weta
wobec rekomendacji KS.
7. Centrum będzie miało możliwość w każdym czasie wetować decyzje lub rekomendacje
podjęte przez Komitet oraz sugerować rozwiązania alternatywne.
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ZAŁĄCZNIK VII - OKOLICZNOŚCI ŁAGODZĄCE
1. Opóźnienia w rekrutacji Konsultantów wskutek braku terminowej ich autoryzacji przez
Centrum.
2. Brak/opóźnienie w zapewnieniu przez Centrum infrastruktury niezbędnej do realizacji
Usług, przewidzianej w niniejszej Umowie.
3. Brak/opóźnienie w sporządzeniu przez Centrum pisma wprowadzającego do Liderów
Projektu.
4. Brak/opóźnienie w korespondencji pomiędzy Centrum a Liderami Projektów lub
Beneficjentami w związku z żądanie Firmy doradcze w tymże zakresie (przekazanego w
wiadomości e-mail), który to brak/opóźnienie skutkował opóźnieniem Firmy doradczej w
świadczeniu Usług.
5. Nieprzekazywanie przez Centrum posiadanych informacji wymaganych przez Liderów
Projektu lub Beneficjentów (do których Centrum, w przeciwieństwie do Firmy doradczej
ma dostęp i które może – zgodnie z prawem lub zobowiązaniami umownymi - przekazać)
skutkujące uniemożliwieniem Firmie doradczej świadczenia Usług.
6. Sformułowanie przez Lidera Projektu lub Beneficjenta żądania, którego Centrum lub Firma
doradcz nie może zrealizować w związku z przepisami prawa w zakresie poufności lub
innymi uregulowaniami umownymi, w sposób uniemożliwiający Firmie doradczej
świadczenie Usług.
7. Brak współpracy ze strony Liderów Projektu (pod warunkiem niezwłocznego zgłoszenia tej
okoliczności Centrum).
8. Brak współpracy ze strony Beneficjenta (pod warunkiem niezwłocznego zgłoszenia tej
okoliczności Centrum).
9. Nieprzewidziane, pomimo posiadanej wiedzy oraz dochowanej staranności po stronie
Firmy doradczej, trudności w związku z oceną własności intelektualnej.
10. Nieprzewidziane, pomimo posiadanej wiedzy oraz dochowanej staranności po stronie
Firmy doradczej, trudności w związku z oceną rynku.
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