UMOWA nr……………….
o wykonanie projektu badawczego
zawarta w dniu ......................... w ……………………
pomiędzy
Skarbem Państwa - Ministrem Obrony Narodowej
działającym przez
…………………………….
Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
zwanym dalej "Zamawiającym"
a
………………………………………………………….
pełna nazwa (firmy)

z siedzibą …………………………………………………..
REGON …………….i NIP …………………..
zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr ……………………
w imieniu którego działa:
……………………………………
zwanym dalej "Wykonawcą",
o następującej treści:
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Przedmiot umowy
§ 1.
1. Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie zadania – realizację projektu badawczego,
a Wykonawca zobowiązuje się wykonać to zadanie pod nazwą:
„………………………………………………………”
zwane dalej „Projektem badawczym”.
2. Kierownikiem projektu badawczego jest …………………………………………
3. Zakres rzeczowy, warunki i oczekiwane rezultaty projektu badawczego określone są w
niniejszej umowie oraz w:
1) Koncepcji projektu badawczego, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy;
2) Harmonogramie rzeczowo - finansowym projektu badawczego, zwanym dalej
„Harmonogramem”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy
i określającym w szczególności podział projektu badawczego na etapy wraz z
terminami ich rozpoczęcia i zakończenia, wymiernymi efektami realizacji projektu
badawczego oraz środkami na jego realizację.
§ 2.
1. Wynikiem realizacji projektu badawczego i przedmiotem odbioru końcowego będą:
1)
2)
3)
4)

……………………………………………………….
……………………………………………………….
raporty etapowe;
raport końcowy z przebiegu projektu badawczego, zawierający sprawozdanie
merytoryczne (w formie załącznika do raportu) stanowiący opracowanie naukowe,
zawierające informacje o sposobie realizacji badań, wynikach badań/testów i
stopniu rozwiązania problemu badawczego.

2. Dokumenty wymienione w ust. 3-4 powinny być wykonane w 3 egzemplarzach w
formie papierowej formatu A4 w zwartej oprawie, z dołączoną tożsamą wersją
elektroniczną na nośniku typu CD/DVD. Dokumentacja w formie elektronicznej
powinna być w formacie plików MS Word/LaTeX i PDF. Dokumenty dla formatu
PDF powinny być tworzone z elektronicznych dokumentów źródłowych, nie zaś ze
skanowanej wersji papierowej.
Termin wykonania umowy
§ 3.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość projektu badawczego w terminie
do dnia……………………………………………………………………….
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§ 4.
1. Strony ustalają, że wykonanie projektu badawczego odbywa się etapami, zgodnie
z Harmonogramem.
2. Strony dopuszczają możliwość dokonania odrębnego odbioru i rozliczenia
wydzielonego z etapu zadania, w sposób przewidziany dla odbioru końcowego
projektu badawczego i zgodnie ze środkami finansowymi przewidzianymi na jego
realizację wynikającymi z Harmonogramu.
Środki finansowe na realizację projektu badawczego
§ 5.
1. Środki finansowe na realizację projektu badawczego objętego niniejszą umową, ustala
się w wysokości:
brutto: ……………………. zł (słownie:…………………..).
Środki te obejmują wszystkie należności związane z wykonaniem umowy, w tym
należne cła, podatki, koszty transportu.
2. Środki finansowe na realizację projektu badawczego będą wypłacane Wykonawcy w
na zasadach określonych w § 7.
Warunki płatności
§ 6.
Obsługę finansową w imieniu Zamawiającego będzie wykonywał Departament
Administracyjny Ministerstwa Obrony Narodowej, REGON 014872806, NIP
5252095497, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, zwany dalej „Płatnikiem”.
Faktury VAT będą wystawiane na Zamawiającego ze wskazaniem Płatnika i przesłane
na adres Zamawiającego.
Sposób zapłaty
§ 7.
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy, po spełnieniu warunku o którym mowa w ust 2,
środki finansowe na wykonanie zadania - realizację projektu badawczego w wysokości
………………..
zł
(……………………………),
w podziale na transze, tj.:
a) I transza w wysokości……….zł (słownie…………….) – do 14 dni od dnia
podpisania umowy;
b) II transza w wysokości……..zł (słownie……………..) - do 21 dni od dnia
ogłoszenia decyzji budżetowej na rok …….. Ministra Obrony Narodowej;
c) III transza w wysokości……..zł (słownie……………..) – do 21 dni od dnia
ogłoszenia decyzji budżetowej na rok ……….. Ministra Obrony Narodowej.
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2. Transze środków finansowych na realizację projektu badawczego przekazane będą
Wykonawcy po przedłożeniu przez niego faktury Pro forma, na której należy umieścić
pełną wartość przekazywanych środków finansowych wraz z podaniem tematu
projektu badawczego, na poczet którego środki finansowe są przekazywane oraz
numer umowy.
3. Środki finansowe zostaną przelane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez
niego na fakturze Pro forma.
4. Wykonawca rozliczając otrzymane środki finansowe zobowiązany jest przedstawić
zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu odbioru końcowego
projektu, fakturę za realizację projektu badawczego oraz wykazać rozliczenie
wszystkich transz zgodnie ze wzorem stosowanym przez Zamawiającego. Na fakturze
należy umieścić temat projektu badawczego, numer umowy, pełną wartość projektu
badawczego, o której mowa w §5 ust. 1 oraz wielkość środków finansowych
przekazanych na realizację tego projektu.
5. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy, o którym mowa w § 9 umowy,
Wykonawca zwraca Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia odstąpienia
przekazane mu środki finansowe na realizację projektu badawczego.

Wierzytelności
§ 8.
Wykonawca zobowiązuje się do nieprzenoszenia bez pisemnej zgody Zamawiającego
przysługujących z niniejszej umowy wierzytelności, jak również do nieobciążania
ich zastawem.
Odstąpienie od umowy
§ 9.
1. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że projekt badawczy prowadzony jest niezgodnie z
harmonogramem Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin do jego wykonania,
jednak nie dłuższy niż 60 dni. Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego.
2. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w ust. 1, w
terminie do 60 dni, Zamawiający może od umowy odstąpić. Może również bez
wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź po jego bezskutecznym upływie żądać
wykonania projektu badawczego i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki lub z
niewłaściwego wykonania tego projektu.
3. Wyznaczenie terminu, o którym mowa w ust. 1, powoduje wykorzystanie uprawnień
przez Zamawiającego do przysługującego mu od Wykonawcy opustu cenowego
określonego w § 12.
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4. Jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki tylko, co do danego etapu, uprawnienie
Zamawiającego do odstąpienia od umowy ogranicza się według jego wyboru albo do
tego etapu, albo do całości niewykonanego projektu badawczego.
5. Zamawiający może także odstąpić od umowy w całości, jeżeli wykonanie częściowe
nie miałoby dla niego znaczenia ze względu na właściwość zobowiązania albo ze
względu na zamierzony przez Zamawiającego cel umowy, wiadomy Wykonawcy.
Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od
wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie.
6. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, strony
dokonują rozliczenia zrealizowanej części projektu badawczego na zasadach
określonych w § 4. Nie narusza to prawa Zamawiającego do żądania naprawienia
szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania na zasadach ogólnych.
7. Jeżeli wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją projektu badawczego tak
dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie 60 dni od
dnia, o którym mowa w § 3, Zamawiający może od umowy odstąpić bez wyznaczania
dodatkowego terminu.
8. Jeżeli wykonanie projektu badawczego objętego umową zostanie przerwane przez
Zamawiającego lub z innych przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, strony dokonują rozliczenia zrealizowanej części projektu na
zasadach określonych w § 4.
Odbiór Badania
§ 10.
1. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego, o wykonaniu
poszczególnych etapów i całości projektu badawczego, nie później niż w terminie ich
realizacji określonym w Harmonogramie.
2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać Zamawiającemu raporty, według wzoru
stosowanego przez Zamawiającego, z realizacji poszczególnych etapów projektu
badawczego.
3. W przypadku etapu końcowego, Wykonawca przekaże raport końcowy, według
wzoru stosowanego przez Zamawiającego, wraz ze sprawozdaniem merytorycznym
będącym załącznikiem do raportu, nie później niż w terminie końcowej realizacji
projektu badawczego określonym w Harmonogramie.
4. Raport końcowy podpisuje kierownik i główny księgowy wykonawcy oraz kierownik
projektu badawczego. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zażądać
merytorycznej oceny wykonanych badań, dokonanej przez wskazany organ opiniujący
wykonawcy (np. radę naukową jednostki naukowej).
5. Raport końcowy powinien zawierać w szczególności:
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a) rozliczenie wydatków poniesionych na realizację projektu, zgodnie z
harmonogramem finansowo-rzeczowym, w poszczególnych latach realizacji
projektu;
b) sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu, w formie załącznika do raportu;
c) opis projektu na formularzu SYNABA zgodnie z aktualnymi wymaganiami w tym
zakresie;
d) wykaz wymiernych wyników projektu badawczego;
e) opinię biegłego rewidenta.
6. Wykonawca składa Zamawiającemu trzy egzemplarze raportu o którym mowa
w ust.3 wraz z oprawionym sprawozdaniem merytorycznym oraz z jego zapisem
w wersji elektronicznej. Dokumenty powinny być przygotowane zgodnie
z wymaganiami określonymi w § 2 ust. 2.
7. Wykonawca uznaje w pełni prawo Zamawiającego do powołania Opiniodawców,
którzy sporządzą opinie dotyczące uzyskanych wyników całości projektu badawczego.
8. Strony postanawiają, że Opiniodawcy w swoich opiniach mają prawo do
formułowania ocen w zakresie:
1) zgodności zakresu wykonanego projektu badawczego z koncepcją i umową,
2) poziomu metodologicznego i merytorycznego projektu badawczego,
3) adekwatności i poprawności użycia zastosowanych metod i technik badawczych,
4) uzyskanych i zakładanych efektów projektu badawczego, stopnia rozwiązania
problemu i osiągniętego celu,
5) możliwości wykorzystania i wdrożenia wyników projektu badawczego.
9. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia opiniującemu wstępu do swojej
siedziby lub innego miejsca wskazanego przez Strony do oceny wyników projektu
badawczego.
10. Wykonawca uznaje w pełni prawo Zamawiającego do uwzględnienia ww. opinii przy
formułowaniu własnej oceny wykonania zleconego projektu badawczego.
11. Odbioru końcowego całości projektu badawczego dokonuje komisja powołana przez
Zamawiającego, przy zachowaniu formy pisemnej protokołu odbioru.
12. Strony ustalają, że odbiór, o którym mowa w ust. 11 dokonywany będzie w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego, w terminie uzgodnionym przez strony, i będzie
rozpoczęty nie później niż w terminie 60 dni od zakończenia projektu badawczego,
wynikającym z Harmonogramu.
13. W przypadku, gdy środki finansowe określone w § 5 ust. 1 przekraczają kwotę
1 (jeden) mln zł Wykonawca minimum 30 dni przed upływem terminu wykonania
całości projektu, wskazanego w § 3 powoła, na swój koszt, biegłego rewidenta w celu
dokonania weryfikacji poniesionych kosztów pracy.
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14. W przypadku, gdy środki finansowe określone w § 5 ust. 1 przekraczają kwotę
1 (jeden) mln zł Zamawiający po zakończeniu projektu może dokonać audytu
procedur, dokumentacji oraz poniesionych kosztów związanych z wykonaniem
projektu. Audyt ten będzie przeprowadzony w obecności osoby upoważnionej przez
Wykonawcę.
Kary umowne
§ 11.
1. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% środków finansowych
określonych w § 5 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi w całości od umowy z przyczyn,
za które odpowiada Wykonawca.
2. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% środków finansowych
niezrealizowanej części umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od części
umowy, z przyczyn za które odpowiada Wykonawca.
3. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% środków finansowych
określonych w § 5 ust. 1 w przypadku naruszenia § 13 ust. 2 i § 17.
4. Suma kar umownych nie może przekraczać 50% środków finansowych, o których
mowa w § 5 ust. 1 , co nie ogranicza dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez
Zamawiającego na zasadach ogólnych.
Opust cenowy
§ 12.
1. Zamawiającemu przysługuje opust cenowy w wysokości 0,05% wartości brutto etapu
za każdy dzień zwłoki w wykonaniu danego etapu projektu badawczego, nie więcej
jednak niż 10% wartości brutto etapu.
2. Zamawiającemu przysługuje opust cenowy w wysokości 0,05% wartości brutto
ostatniego etapu za każdy dzień zwłoki w przekazaniu wyników całości Projektu
badawczego, o której mowa w § 2 ust.1, nie więcej jednak niż 5% wartości brutto
etapu.
3. Wyliczony opust pomniejsza wartość środków finansowych, o których mowa
w § 5 ust. 1 i powinien być uwzględniony przez Wykonawcę w fakturze wystawionej
za wykonanie całości projektu badawczego.
4. Naliczenie opustu cenowego jest niezależne od wyznaczenia dodatkowego terminu,
o którym mowa w § 9 ust. 1.
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5. W przypadku naliczonego opustu wykonawca zwraca zamawiającemu, w terminie
14 dni od dnia otrzymania protokołu odbioru końcowego projektu, wartość
naliczonego opustu, zgodnie z zaleceniami zawartymi w przedmiotowym protokole,
na konto wskazane przez zamawiającego.
Dysponowanie wynikami Pracy i prawa autorskie
§ 13.
1. Prawo dysponowania wynikami projektu badawczego w postaci dokumentacji,
demonstratorów technologii, modeli, prototypów, wzorów użytkowych i
przemysłowych, oprogramowania użytkowego wraz z kodem źródłowym, metod
diagnostycznych, instrukcji użytkowych ukierunkowanych na zastosowanie w
praktyce oraz pozostałych wyników Projektu badawczego przysługuje wyłącznie
Wykonawcy i stanowi jego własność. Oznacza to prawo do wyłącznego korzystania i
rozporządzania, w granicach obowiązującego prawa: dokumentacją, demonstratorami
technologii, modelami, prototypami, wzorami użytkowymi i przemysłowymi,
oprogramowaniem użytkowym wraz z kodem źródłowym, metodami
diagnostycznymi, instrukcjami użytkowymi ukierunkowanymi na zastosowanie w
praktyce oraz pozostałymi wynikami projektu badawczego.
2. Przekazanie praw o których mowa w ust. 1 innej osobie wymaga zgody Ministra
Obrony Narodowej.
Zabezpieczenie wykonania umowy
§ 14.
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej z niżej
wymienionych form:
1) pieniądzu;
2) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancji bankowej;
4) gwarancji ubezpieczeniowej;
5) wekslu.
2. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
postanowień niniejszej umowy Wykonawca składa zabezpieczenie w
………………… w wysokości 10% określonej w § 5 ust. 1 przekazywanych środków
finansowych na realizację całości projektu badawczego w kwocie …………….. zł,
słownie (……………………………).
3. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga zmiany umowy. Wykonawca jest jedynie
zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałej zmianie.
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4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zostać złożone najpóźniej w dniu
podpisania umowy, przed jej podpisaniem.
5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy Płatnika, tj.:
Narodowy Bank Polski:
O/O Warszawa nr 10101010
Nr rachunku 16 1010 1010 0041 8313 9120 0000
6. Zabezpieczenie wniesione w innej formie Wykonawca składa w depozycie u Płatnika.
7. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu przechowuje się na oprocentowanym rachunku
bankowym.
8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej żądanie zapłaty z przedmiotowej gwarancji zostanie złożone na
piśmie, podpisane przez Zamawiającego i doręczone Gwarantowi wraz z kserokopią
pełnomocnictwa Ministra Obrony Narodowej w zakresie zawierania umów.
§ 15.
1. Zwrot zabezpieczenia nastąpi niezwłocznie po pozytywnym odbiorze wyników
projektu badawczego o których mowa w § 2 niniejszej umowy oraz rozliczeniu przez
Płatnika przekazanych środków finansowych na jego realizację, o ile nie zaistnieją
przesłanki wynikające z § 9 i 11. W takim przypadku Zamawiający zwróci
zabezpieczenie po uiszczeniu przez Wykonawcę należności lub potrąci należności z
zabezpieczenia.
2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku, oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
3. W przypadku przedłużenia terminu wykonania projektu badawczego, Wykonawca
zobowiązany jest do odpowiedniego przedłużenia okresu, na jaki ustanowiono
zabezpieczenie.
Inne zobowiązania stron
§ 16.
1. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić szczegółowy wykaz wymiernych wyników
projektu badawczego, tj. dokumentacji oraz przedmiotów wytworzonych/zakupionych
w czasie trwania projektu i przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu jego
zakończenia. Wykaz stanowi załącznik do Raportu końcowego projektu badawczego.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
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2. Wykonawca, jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji czasu pracy kierownika
projektu, określonego jako ………..% deklarowanego, we wniosku złożonym w
konkursie pn. KOŚCIUSZKO, wymiaru czasu pracy zatrudnienia naukowca w
podmiocie.
3. Wyniki projektu badawczego wytworzone w zakresie objętym niniejszą umową
stanowią własność Wykonawcy.
4. Wykonawca jako wyłącznie uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych
do dysponowania wynikami projektu badawczego określonymi w § 2, w zakresie
wskazanym w art. 50 i 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, udziela Zamawiającemu bezpłatnej licencji niewyłącznej, z
prawem do udzielania sublicencji do nieograniczonego w czasie, w kraju i zagranicą,
korzystania przez jednostki podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej
oraz podmioty, dla których Zamawiający jest organem założycielskim, na wszelkich
polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia umowy, a w szczególności do:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia wyników projektu badawczego–
wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
a w szczególności utrwalania wyników na jakichkolwiek nośnikach video,
dyskach komputerowych oraz zwielokrotniania jakąkolwiek techniką;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono
– w szczególności wprowadzania do obrotu w kraju i zagranicą,
c) w zakresie rozpowszechniania wyników Projektu – odtworzenia, sporządzania
wersji obcojęzycznej, wprowadzania do pamięci komputerowej, a także
publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz wprowadzania do obrotu przy
użyciu innych technik przekazu.
5. Aparatura badawcza sfinansowana ze środków Zamawiającego w celu realizacji
projektu badawczego stanowi własność Wykonawcy. W przypadku nie przyjęcia
efektu projektu badawczego, Zamawiający ma prawo żądać zwrotu kosztów ww.
przedmiotów.
§ 17.
1. Do wykonania projektu badawczego, Wykonawca ma prawo włączyć krajowe
instytucje naukowe i przedsiębiorców, jako dostawców. Odpowiedzialność za
wykonanie projektu ponosi wyłącznie Wykonawca.
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2. Wykonawca oraz jego podwykonawcy i dostawcy nie mogą zatrudniać lub zlecać,
niezależnie od formy stosunku prawnego, żołnierzom i pracownikom resortu obrony
narodowej wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z przedmiotem
umowy. Ograniczenie dotyczy żołnierzy i pracowników zatrudnionych w komórkach
i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, biorących
udział w organizacji konkursu pn. Kościuszko lub procesie zawarcia niniejszej
umowy.
3. Wykonawca zobowiąże podwykonawców i dostawców do zawarcia w umowach
kooperacyjnych klauzuli dotyczącej zakazu określonego w ust. 2.
4. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 2 lub 3, Zamawiający może
wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia.
5. W przypadku wypowiedzenia umowy w trybie, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca
zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 5 %
wartości umowy. Zapłata tej kwoty nie stanowi przeszkody w dochodzeniu przez
Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 18.
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy są dopuszczalne, o ile wynikają
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
lub jeśli są korzystne dla Zamawiającego.
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 19.
Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji nakładów ponoszonych na realizację
projektu badawczego, umożliwiającej szczegółowe ich rozliczenie.
§ 20.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 21.
Spory wynikłe z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd powszechny, właściwy ze
względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 22.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
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§ 23.
1. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
1) załącznik nr 1 – Koncepcja projektu badawczego;
2) załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu badawczego
3) załącznik nr 3 – wzór Wykazu wymiernych wyników projektu badawczego.
2. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem:
 1 egzemplarz dla Wykonawcy;
 1 egzemplarz dla Zamawiającego;
 1 egzemplarz dla Płatnika.
Podpisy i pieczęcie:

WYKONAWCA

(m.p.)
………….……....................................

ZAMAWIAJĄCY
z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej

…………………………...................................

UZGODNIONO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAMAWIAJĄCEGO

………….……....................................
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Załącznik nr 3 do projektu umowy
/WZÓR/

WYKAZ WYMIERNYCH WYNIKÓW PROJEKTU BADAWCZEGO
pt.:…………………………………………………………………………………………
WYTWORZONYCH W CZASIE REALIZACJI UMOWY
nr ……………………………………………………………
Nazwa
dokumentu/
przedmiotu
wytworzonego
lub
zakupionego
w czasie
trwania
umowy

Lp.

Sposób
powstania
(wytworzony/
zakupiony)

Data
wytworzenia
lub zakupu
(nr faktury
w
przypadku
zakupu)

Ilość

Wartość
(PLN)

Proponowany
sposób
zagospodarowania

Numer
Uwagi
seryjny

1
2
3
…
Razem

Wartość całej pracy, zgodnie z umową wynosi ………, z tego:
1. Wymierne wyniki badań wymienione w poz. 1-…… wynoszą: …………….
2. Wartość intelektualna wynosi……………………
……………………………………………………………………….
Pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
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