Wzór Nr 1

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU
Do:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 00–695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47A
Odpowiadając na ogłoszenia dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn.: Przeprowadzenie procedury „testu prywatnego inwestora” prowadzonego w trybie
dialogu konkurencyjnego
Ja/my niżej podpisany/i
…………………………………………..………………………..…………………………...…
…………………………………..………………………………..……………………………...
działając w imieniu i na rzecz:
………………...............................................................................................................................
Nazwa i siedziba Wykonawcy - zgodnie z wpisem do KRS lub ewidencją działalności gospodarczej
NIP: …...............................................................REGON: …......................................................
Tel. …................................................................ Fax. …..............................................................
http// ….............................................................. e-mail: …..........................................................
(W przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia
należy podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich Wykonawców np. wspólników spółki
cywilnej lub członków konsorcjum)
Osoba do kontaktów: .......................................................................(Imię Nazwisko, tel., e-mail)
1. Składam/y wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym.
2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego
w ogłoszeniu i uznajemy się związanymi określonymi w niej zasadami postępowania oraz
zdobytymi informacjami niezbędnymi do przygotowania wniosku o dopuszczenie do
udziału w dialogu konkurencyjnym.
3. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na
poniższy adres: .......................................................................................................................
4. Załącznikami do niniejszegowniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu
konkurencyjnym są:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone według
wzoru Nr 2;
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone według wzoru Nr 3;
3) Wykaz wykonanych usług, sporządzony według wzoru Nr 4;
4) Inne………………
…………..…………………… dnia …… stycznia 2012 r.

…………………………………………………………
(podpis/y osoby/osób (pieczątki) reprezentujących Wykonawcę/Wykonawców)

Wzór Nr 2

...............................................
Nazwa i siedziba Wykonawcy

Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym dotyczącym
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przeprowadzenie procedury „testu
prywatnego inwestora”, oświadczam/y, że spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………..…………………… dnia …… stycznia 2012 r.

…………………………………………………………
(podpis/y osoby/osób (pieczątki) reprezentujących Wykonawcę/Wykonawców)

UWAGA:
Oświadczenie podpisuje każdy Wykonawca składający wniosek. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie powyższe oświadczenie podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub
Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

Wzór Nr 3

...............................................
Nazwa i siedziba Wykonawcy

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
w okolicznościach,o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym dotyczącym
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przeprowadzenie procedury „testu
prywatnego inwestora”, oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

…………..…………………… dnia …… stycznia 2012 r.

…………………………………………………………
(podpis/y osoby/osób (pieczątki) reprezentujących Wykonawcę/Wykonawców)

UWAGA:
Oświadczenie podpisuje każdy Wykonawca składający wniosek. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie powyższe oświadczenie podpisują wszyscy członkowie konsorcjum.

Wzór Nr 4

...............................................
Nazwa i siedziba Wykonawcy

Wykaz wykonanych usług
Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym dotyczącym
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przeprowadzenie procedury „testu
prywatnego inwestora”,przedstawiamy wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w części III.3.2)
ogłoszenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu wniosków o dopuszczenie
do udziału w dialogu konkurencyjnym, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
Wymagania Zamawiającego: co najmniej jedna usługaw zakresie przeprowadzenia
procedury testu prywatnego inwestora (TPI).
Nazwa usługi oraz krótki opis,
z którego musi jednoznacznie
Wartość
Daty
Odbiorca
Lp.
wynikać spełnianie ww. warunku
zamówienia
wykonania
(nazwa, adres)
udziału w postępowaniu
1

2

3

Wymagania Zamawiającego: co najmniej jedna usługaw zakresie wyceny wartości
niematerialnych i prawnych.Jeżeli wycena wartości niematerialnych stanowiła zadanie
w ramach TPI wskazanego w tabeli powyżej, Wykonawca nie może wykazać takiej wyceny
jako odrębnej usługi.
Nazwa usługi oraz krótki opis,
z którego musi jednoznacznie
Wartość
Daty
Odbiorca
Lp.
wynikać spełnianie ww. warunku
zamówienia
wykonania
(nazwa, adres)
udziału w postępowaniu
1

2

3

…………..…………………… dnia …… stycznia 2012 r.
…………………………………………………………
(podpis/y osoby/osób (pieczątki) reprezentujących Wykonawcę/Wykonawców)

UWAGA:
W tabeli należy podać wszystkie informacje, pozwalające jednoznacznie stwierdzić czy Wykonawca spełnia
odpowiednie warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu. Do każdej wskazanej w wykazie usługi należy
dołączyć dokument potwierdzający, że usługa została wykonana należycie. W przypadku usług wykonanych
(zakończonych), Wykonawcy mają obowiązek przedstawić dokument, który powinien być wystawiony po
zakończeniu świadczenia usługi. Wykonawca nie może legitymować się poprawnością wykonania usługi, o której
mowa powyżej poprzez załączenie do oferty referencji z czasu jeszcze trwającej usługi. W przypadku
Wykonawców występujących wspólnie warunek musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców.

Wzór Nr 5

Umowa o zachowaniu poufności

Umowa nr ...
zawarta w Warszawie, w dniu … pomiędzy:
Skarbem Paostwa – Narodowym Centrum Badao i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie przy
ul. Nowogordzkiej 47a, w imieniu którego, działa Leszek Grabarczyk, Zastępca Dyrektora
Narodowego Centrum Badao i Rozwoju, zwanym dalej „NCBR”, „Centrum” lub „Stroną”
a
………………………………………………………………………………, zwanym dalej „Oferentem” lub „Stroną”
Zważywszy, że NCBR zamierza prowadzid z Oferentem dialog konkurencyjny w ramach
trwającego postępowania na przeprowadzenie procedury „testu prywatnego inwestora”
w odniesieniu do interwencji NCBR planowanej na rzecz Centrum Badawczo-Rozwojowego
EPAR - dalej „CBR EPAR” (zamówienie nr …..), niezbędne jest ujawnienie Oferentowi przez
NCBR powierzonych mu informacji, które są zastrzeżone lub mają poufną naturę,

NCBR oraz Oferent (zwani również: „Stronami”) postanowili, co następuje:
§1
Dla celów niniejszej Umowy "Informacja Poufna" oznacza informację techniczną i handlową,
w tym, lecz nie wyłącznie, wszelkie dokumenty, rysunki, szkice lub projekty, materiały,
wzory, prototypy oraz dane finansowe lub operacyjne, badania, opracowania, analizy,
wyceny, które zostały ujawnione lub dostarczone przez NCBR lub CBR EPAR drugiej Stronie,
oraz taką informację, która w momencie jej ujawnienia lub dostarczenia jest uznana za
poufną. Informacja ustna, która jest poufna, powinna byd udokumentowana w formie
pisemnej przez Stronę ujawniającą w terminie 15 dni od jej ujawnienia, a powyższy
dokument powinien szczegółowo określad datę ujawnienia oraz oznaczenie jako „Informacja
Poufna”.

§2
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zobowiązanie Oferenta do korzystania z Informacji
Poufnych

zgodnie

z

niniejszą

Umową,

nieujawnianie

ich

osobom

trzecim

i nieupublicznianie, chyba że za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony.
2. Strony zobowiązują się ujawniad tylko takie Informacje Poufne, które są niezbędne do
realizacji Umowy o wykonanie TPI lub przyszłych umów zawieranych pomiędzy Stronami
w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.
§3
Za Informację Poufną nie uważa się informacji:
1) której posiadanie przed datą dostarczenia jejStronie,Strona może udowodnid;
2) która jest częścią domeny publicznej w momencie ujawnienia lub wchodzi do
domeny publicznej po ujawnieniu bez naruszenia warunków niniejszej Umowy przez
Stronę;
3) której ujawnienie przez osobę trzecią będącą w posiadaniu informacji i posiadającą
prawo do ujawnienia, Strona może udowodnid;
4) której niezależne uzyskanie poprzez odkrycie swojego pracownika, współpracownika,
księgowego, pełnomocnika, doradcy, konsultanta, agenta lub osobyfizycznej bądź
prawnej wykonującej określone czynności na jego zlecenie, które nie miały dostępu
do poufnej informacji ujawniającego, Strona może udowodnid.
§4
1. Strona nie może bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, kopiowad lub
reprodukowad żadnych dostarczonych materiałów, dokumentów lub nośników, które
stanowią lub zawierają w całości bądź w częściInformacje Poufne, chyba że jest to
konieczne dla realizacji celów wiążącej Strony umowy, zakładając że każda Informacja
Poufna i każda jej kopia, jest udostępniona jedynie członkom władz Stron, ich
pracownikom,

współpracownikom,

księgowym,

pełnomocnikom,

doradcom,

konsultantom, agentom lub osobom fizycznym bądź prawnym wykonującym określone
czynności na jego zlecenie. Pełną odpowiedzialnośd za działania lub zaniechania ww.
podmiotów/osób fizycznych skutkujące ujawnieniem Informacji Poufnej ponosi Oferent.
Strona zwróci lub zniszczy takie materiały, dokumenty lub nośniki wraz ze wszystkimi

jego kopiami na żądanie drugiej Strony najpóźniej w dniu rozwiązania niniejszej Umowy.
Postanowienia tego nie stosuje się do wykonywanych zgodnie z technologiami
informatycznymi kopii zapasowych elektronicznie wymienianych Informacji Poufnych
oraz do Informacji Poufnych lub ich kopii, które mają byd przechowywane przez Stronę
zgodnie z obowiązującym prawem, zakładając, że teInformacje Poufne lub ich kopie mają
byd objęte nieokreślonym zobowiązaniem do poufności.
2. W przypadku zniszczenia materiałów, dokumentów lub nośników zostanie sporządzony
protokół, który zostanie przekazany drugiej Stronie w ciągu miesiąca od dnia rozwiązania
niniejszej Umowy.
3. Strony uzgadniają, iż wszelkie publiczne informacje lub zawiadomienia dotyczące
niniejszej Umowy i wiążących Strony innych umów w okresie obowiązywania niniejszej
Umowy, wymagają zgodnego porozumienia Stron co do ich treści, formy, a także
sposobu i miejsca ogłoszenia. Nie dotyczy to przekazywania ogólnych informacji
o współpracy Stron ze wskazaniem jej celu oraz ewentualnych osiągnięd.
§5
Wszelkie Informacje Poufne, jak również wszystkie prawa z patentu, prawa autorskie,
tajemnica handlowa, znak towarowy czy inne prawa z zakresu praw własności intelektualnej,
z zastrzeżeniem nabycia praw przez NCBR, pozostają wyłączną własnością NCBR lub
podmiotu, którego Informacje Poufne NCBiR ujawnia. Na mocy niniejszej Umowy nie zostaje
udzielona żadna licencja, nie następuje przeniesienie żadnego z praw na rzecz drugiej Strony,
ani też nie dochodzi do podjęcia żadnego zobowiązania handlowego. Strony ustalają, że
żadna Informacja Poufna nie jest dostępna w sposób bezpośredni lub dorozumiany, ani też
nie jest udzielona żadnego rodzaju gwarancja w odniesieniu do jakości Informacji Poufnej,
w tym, lecz nie wyłącznie, jej przydatności dla jakiegokolwiek celu, ścisłości, kompletności
czy też poprawności.

§6
Odbiorca Informacji Poufnej, nie może jej analizowad chemicznie, poprzez reinżynierię lub
w inny sposób, w celu określenia jej tożsamości lub właściwości jej komponentów, chyba że
jest to niezbędne do określenia jej wartości. W takim zakresie, w jakim elementy te nie
zostaną zniszczone lub zużyte podczas oszacowania i jeżeli nie ma innej umowy pomiędzy
Stronami, elementy powinny zostad zwrócone Stronie dostarczającej na jej żądanie,
najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia rozwiązania niniejszej Umowy
§7
Umowa jest skuteczna od dnia złożenia ostatniego podpisu przez Strony i zostaje zawarta na
czas nieokreślony. Umowa może byd rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Zobowiązania do zachowania poufności pozostają w mocy przez 3 lata od dnia rozwiązania
niniejszej Umowy.
§8
1. W przypadku naruszenia przez Stronę jakichkolwiek zobowiązao wynikających
z niniejszej Umowy, druga Strona będzie miała prawo do żądania natychmiastowego
zaniechania naruszenia i usunięcia jego skutków. Wezwanie do zaniechania naruszeo
i usunięcia jego skutków powinno byd wysłane drugiej Stronie w formie pisemnej
z wyznaczeniem co najmniej terminu 14 dni do ustosunkowania się do niego.
2. W przypadku ujawnienia Informacji Poufnych przez Oferenta w terminie czternastu dni
kalendarzowych od pisemnego wezwania przez NCBR, Oferent zobowiązuje się wpłacid
na numer rachunku bankowego podany przez NCBR karę umowną w wysokości 50 000
PLN (słownie: pięddziesiąt tysięcy złotych). Ponadto NCBR zastrzega sobie możliwośd
wystąpienia do sądu z roszczeniem odszkodowawczym na zasadach ogólnych.

§9
Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy są nieważne lub niewykonalne, nie ma
to wpływu na ważnośd pozostałych postanowieo. Strony są zobowiązane zastąpid nieważne
lub niewykonalne postanowienia postanowieniami ważnymi i wykonalnymi, które mają jak
najdokładniej odzwierciedlad cele nieważnych lub niewykonalnych postanowieo.
§ 10
1.

Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie znajdują zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.
3. Każda zmiana niniejszej Umowy powinna byd dokonana w formie pisemnej.
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozwiązywane przez Strony w miarę
możliwości na drodze polubownej. Jeżeli dany spór nie zostanie polubownie rozwiązany,
sąd właściwy jest ustalany zgodnie z siedzibą NCBR.
§ 11
1. Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
2. Integralną częśdUmowy stanowi załącznik nr 1– odpis KRS.

CENTRUM

OFERENT

Wzór Nr 6

Projekt Istotnych Postanowień Umowy

Umowa nr ...
1

zawarta w Warszawie, w dniu … pomiędzy:

2

Skarbem Paostwa – Narodowym Centrum Badao i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie przy
ul. Nowogrodzkiej 47a, w imieniu którego, działa Leszek Grabarczyk, Zastępca Dyrektora
Narodowego Centrum Badao i Rozwoju, zwanym dalej „NCBR”, „Centrum” lub „Stroną”

3

a

4

……………………………………………………………………………, zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”

5

Zważywszy, że:
1.

Centrum uruchomiło przedsięwzięcie pilotażowe pn. „Komercjalizacja wyników badao
naukowych i prac rozwojowych - testowanie nowych mechanizmów wsparcia” (dalej
„przedsięwzięcie pilotażowe”);

2. Centrum planuje w ramach przedsięwzięcia pilotażowego interwencję na rzecz Centrum
Badawczo-Rozwojowego EPAR;
3. Istnieje koniecznośd zweryfikowania za pomocą tzw. „testu prywatnego inwestora”
(dalej „test prywatnego inwestora” lub „TPI”), czy interwencja o której mowa
w pkt 2 nie nosi znamion pomocy publicznej w rozumieniu art. 107(1) Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej „traktat”);
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Centrum testu prywatnego
inwestora o którym mowa w § 1 niniejszej umowy (dalej: „Umowy”).
6

Strony postanawiają co następuje:

7

8

§1
[Przedmiot Umowy]

5. NCBR zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi pn. „test
prywatnego inwestora”.
6. Test prywatnego inwestora ma celu jednoznaczną odpowiedź na pytanie czy planowana
przez Centrum interwencja na rzecz przedsiębiorcy „Centrum Badawczo-Rozwojowe
EPAR sp. z o.o.”, biorącego udział w przedsięwzięciu pilotażowym stanowi pomoc
publiczną w rozumieniu art. 107(1) traktatu.
7. Szczegółowy opis wymagao jakie spełnid musi test prywatnego inwestora wykonany
przez Wykonawcę na rzecz NCBR określony został w Szczegółowym Opisie Przedmiotu
Zamówienia nr …, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
9

10

1.

§2
[Zobowiązania Wykonawcy]

Wykonawca oświadcza, że:
1) metodologia którą zaproponuje Zamawiającemu będzie zgodna ze standardami
stosowanym przez Komisję Europejską w tym obszarze;
2) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy;
3) wykona przedmiot Umowy ze starannością zapewniającą jakośd wymaganą przy
realizacji tego typu usług, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami opisanymi
w załączniku nr 1 oraz załączniku nr …;
4) wykona przedmiot zamówienia w sposób nienaruszający praw osób trzecich;
5) rezygnuje z dochodzenia odszkodowania w przypadku rozwiązania przez Centrum
Umowy na zasadach określonych w …

2. Propozycję metodologii o której mowa w ust. 1 pkt 2 Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu niezwłocznie po zawarciu Umowy, jednak nie później niż w ciągu 14 dni
od daty jej zawarcia. Przygotowanie metodologii lub jej modyfikacje na wniosek
Centrum nie wstrzymują terminu wykonania przedmiotu Umowy o którym mowa w § 3
ust. 1.

3. Wykonawca nie może powierzyd przeprowadzenia testu prywatnego inwestora osobom
trzecim innym niż członkowie zespołu Wykonawcy, o którym mowa w § …. Wykonawca
nie może przenieśd na osobę trzecią żadnych praw i obowiązków wynikających z Umowy.
4. O ile Strony nie postanowią inaczej, Wykonawca przeprowadzi test prywatnego
inwestora przy użyciu własnych materiałów, sprzętu i narzędzi.
5. W związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do
zachowania poufności informacji, na zasadach określonych w umowie o zachowaniu
poufności zawartej pomiędzy Centrum a Wykonawcą w dniu … (dalej „umowa NDA”).
Wykonawca zobowiązuje się do niewypowiedzenia umowy NDA przed datą zakooczenia
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
6. Poświadczona za zgodnośd z oryginałem oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 2 do
Umowy.
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§3
[Harmonogram]

Wykonawca zobowiązuje się Wykonad przedmiot umowy w terminie … dni
kalendarzowych, liczonych od daty zawarcia Umowy.

2. Niezwłocznie po zawarciu Umowy, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych
od daty zawarcia Umowy, Wykonawca przedstawi Centrum harmonogram realizacji
Umowy (dalej „harmonogram”), uwzględniający:
1) kluczowe momenty wykonania zamówienia (kamienie milowe);
2) zadania, których wykonanie wymaga zaangażowania CBR EPAR, wraz z orientacyjnym
nakładem czasu po stronie CBR EPAR wymaganym do ich zakooczenia (wyrażonym
w roboczogodzinach);
3) warunki brzegowe, które muszą zostad spełnione przez CBR EPAR w celu realizacji
zadao, o których mowa w pkt 2 zgodnie z przyjętym harmonogramem (np. wymagane
zasoby, ludzkie, wymagana dokumentacja).
3. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzgodnienia z CBR EPAR, na etapie przygotowania
harmonogramu, sposobu zapewnienia warunków brzegowych, o których mowa
w ust. 2. Uzgodnienie powinno mied formę pisemną oraz powinno stanowid załącznik do
harmonogramu przedłożonego Centrum.

4. Niezwłocznie po otrzymaniu propozycji harmonogramu Centrum dokonuje jego
akceptacji lub zgłasza zastrzeżenia i kieruje go do modyfikacji przez Wykonawcę.
5. Przygotowanie harmonogramu lub jego modyfikacje w związku z zastrzeżeniami
Centrum nie wstrzymują biegu terminu o którym mowa w ust. 1.
6. Weryfikacja harmonogramu przez Centrum nie wstrzymuje biegu terminu o którym
mowa w ust. 1.
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§4
[Zespół wykonawczy]

Wykonawca dołoży starao, aby przedmiot Umowy wykonany został przez osoby
imiennie wskazane w załączniku 3 do Umowy (dalej „zespół wykonawczy”).

2. Jeżeli wystąpią okoliczności powodujące koniecznośd wprowadzenia zmian w składzie
osobowym zespołu wykonawczego, Wykonawca powiadomi o tym NCBR pisemnie
w ciągu 5 dni roboczych od daty wystąpienia ww. okoliczności, i niezwłocznie wyznaczy
w skład zespołu wykonawczego inne osoby o takich samych lub wyższych kwalifikacjach
i doświadczeniu zawodowym, w liczbie zapewniającej utrzymanie stanu osobowego
zespołu wykonawczego na niezmienionym poziomie.
3. W skład zespołu wykonawczego mogą wchodzid osoby zatrudnione przez Wykonawcę na
podstawie umowy o pracę lub stale współpracujące z Wykonawcą na podstawie umów
cywilnoprawnych.
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§5
[Odbiór przedmiotu zamówienia]

Wykonawca opracuje wyniki testu prywatnego inwestora w formie pisemnego raportu
koocowego (dalej „raport koocowy”).

2. Raport koocowy będzie w sposób jednoznaczny stwierdzał, czy planowana w ramach
przedsięwzięcia pilotażowego, interwencja na rzecz CBR EPAR stanowi lub nie stanowi
pomocy publicznej w rozumieniu art. 107(1) traktatu.
3. Poza oceną o której mowa w ust. 2, w raporcie koocowym lub w jego załącznikach
Wykonawca przedstawi również:

1) szczegółowe uzasadnienie dla podjętej decyzji, omawiające w szczególności tok
rozumowania/opis algorytmu który stworzył podstawy dla przyjętego przez
Wykonawcę stanowiska, o którym mowa w ust. 2;
2) prezentację zastosowanej metodologii;
3) prezentację przyjętych założeo;
4) arkusze kalkulacyjne (w formacjie .xls) zawierające wszelkie obliczenia;
5) kopię dokumentów źródłowych wykorzystywanych w trakcie pracy nad raportem
koocowym lub w nim przywołanych.
4. Wykonawca dostarczy raport koocowy w formie pisemnej (podpisany przez
upoważnione osoby) oraz w formie elektronicznej (płyta CD/DVD) do siedziby NCBR
w terminie określonym w harmonogramie.
5. Niezwłocznie po otrzymaniu raportu koocowego Centrum dokonuje weryfikacji raportu
koocowego.
6. W przypadku przyjęcia raportu koocowego bez zastrzeżeo Centrum przekazuje
Wykonawcy podpisany protokół odbioru, który stanowi podstawę do wypłaty
wynagrodzenia.
7. W przypadku zgłoszenia uwag do raportu koocowego, NCBR zwraca raport do
Wykonawcy w celu wprowadzenia modyfikacji oczekiwanych przez Centrum.
8. Ponowna weryfikacja raportu koocowego w przypadku zgłoszenia do niego uwag przez
NCBR następuje trybie określonym w ust. 4-7.
9. Czas potrzebny na wprowadzenie przez Wykonawcę ewentualnych modyfikacji do
raportu koocowego w związku z uwagami zgłoszonym przez Centrum wlicza się do czasu
realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1.
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§6
[Wynagrodzenie]

Tytułem wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy Wykonawca otrzyma
zryczałtowaną kwotę … netto (słownie: … 00/100 złotych), to jest kwotę … brutto
(słownie: … 00/100 złotych). Wynagrodzenie netto powiększone o należny podatek od
towarów i usług, zostanie wypłacone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty złożenia
w siedzibie Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury. Warunkiem wypłaty

wynagrodzenia jestuprzednie dokonanie odbioru

przedmiotu umowy zgodnie

z postanowieniami § 5Umowy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone na wskazany przez niego rachunek
bankowy, przy czym za datę zapłaty uważad się będzie dzieo, w którym nastąpiło
obciążenie konta Centrum kwotą należności o której mowa w ust. 1.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje należnośd za:
1) przeprowadzenie testu prywatnego inwestora;
2) współpracę z CBR EPAR w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia testu;
3) przygotowanie raportu koocowego;
4) przeniesienie praw własności do nośników na których dostarczony został raport;
5) rękojmi z tytułu ewentualnych wad przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, przenosi
na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do utworów powstałych w ramach
Umowy, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawierania Umowy, w tym
w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim, wraz
z przeniesieniem praw zależnych do wyżej wymienionych utworów oraz do korzystania
z prawa do pierwszego wydania.
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§7
[Odstąpienie od Umowy]

Centrum może odstąpid od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia
konsekwencji finansowych, gdy:
1) Centrum nie zaakceptuje metodologii wykonania TPI przedstawionej przez
Wykonawcę lub Wykonawca nie przedstawi metodologii w terminie 14 dni o którym
mowa w § 2 ust. 2;
2) Centrum nie zaakceptuje harmonogramu wykonania TPI przedstawionego przez
Wykonawcę zgodnie z § 3 lub Wykonawca nie przedstawi harmonogramu w terminie
14 dni, o którym mowa w § 3 ust. 2;
3) Centrum nie zaakceptuje zmian w składzie osobowym zespołu wykonawczego
o którym mowa w § 4;

4) pomimo dwukrotnego zgłoszenia zastrzeżeo do raportu koocowego w trybie
opisanym w § 5 raport koocowy nie spełnia oczekiwao NCBR;
5) Wykonawca realizuje przedmiot w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy lub
harmonogramem zaakceptowanym przez Centrum lub przy użyciu metodologii innej
niż uzgodniona z Centrum.
6) Wykonawca nie wykona przedmiotu Umowy w terminie o którym mowa w § 3 ust. 1.
2. O odstąpieniu od Umowy Centrum informuje Wykonawcę pisemnie.
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§8
[Kary umowne i odpowiedzialnośd Wykonawcy]

Jeżeli Wykonawca opóźni się w terminie realizacji przedmiotu Umowy wskazanym w § 3
ust. 1, a NCBR nie odstąpi od Umowy , wówczas z wynagrodzenia Wykonawcy NCBR
może potrącid karę umowną w wysokości 2% wartości przedmiotu umowy brutto za
każdy dzieo zwłoki, łącznie jednak nie więcej niż 50 % wynagrodzenia brutto.

2. NCBR zastrzega możliwośd dochodzenia kary umownej na zasadach ogólnych Kodeksu
Cywilnego, ponad karę umowną o której mowa w ust. 1, Zapłata kary umownej nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy.
3. W toku realizacji Umowy Wykonawca może przedstawiad Centrum uwagi ustne lub
pisemne, projekty raportów, pisma, prezentacje, załączniki lub wstępne projekty wersji
opracowao w formie drukowanej lub elektronicznej. Materiały takie stanowid będą tzw.
„pracę w toku”,Wykonawca nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za wyniki
takich prac w toku.
4. Odpowiedzialnośd Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.Odpowiedzialnośd Wykonawcy nie
obejmuje utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 Kodeksu cywilnego.
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§9
[Działania promocyjne]

Wykonawca zezwala na wykorzystanie przez NCBR firmy Wykonawcy zgodnie z art. 43[4]
i 43[5] Kodeksu Cywilnego, logo Wykonawcy oraz informacji o realizacji przez
Wykonawcę przedmiotu umowy do działao promocyjnych.

2. Centrum zezwala na wykorzystanie przez Wykonawcęnazwy Centrum, jego logo oraz
informacji o realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do działao promocyjnych.
3. Strony zobowiązują się do uzyskiwania wzajemnej pisemnej akceptacji dla wszystkich
planowanych działao promocyjnych przed ich uruchomieniem.
4. Każda ze stron odpowiada za zgodnośd planowanych przez siebie działao promocyjnych
z umową NDA.
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§ 10
[Kierownicy projektu]

Każda ze Stron - w dacie zawarcia Umowy - wyznaczy Kierownika Projektu, który będzie:
1) nadzorował wykonywanie przez każdą ze Stron jej obowiązków wynikających
z Umowy;
2) miał prawo do podpisywania - w imieniu reprezentowanej Strony - protokołów
odbioru;
3) monitorował wykonywanie przedmiotu Umowy i zgłaszał wnioski/uwagi dotyczące
ich wykonania;
4) udzielał wskazówek i instrukcji oraz modyfikował i rozszerzał wymagania dotyczące
realizacji przedmiotu Umowy;
5) omawiał z Kierownikiem Projektu drugiej strony sposób realizacji przedmiotu Umowy
i podejmował czynności niezbędne do rozwiązania wszelkich ewentualnych
problemów.

2. Kierownicy projektu wyznaczeni zostaną w formie pisemnej. Wszelkie zmiany
kierowników projektów również będą dokonywane pisemnie. Ustanowienie lub zmiana
kierownika projektu nie wymaga akceptacji drugiej Strony.
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§ 11
[Tryb zmiany aneksu]

28

1.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

2. Jeżeli rozwiązanie lub zmiana postanowieo Umowy usprawiedliwione są niezależną od
woli Stron nadzwyczajną zmianą stosunków i są korzystne dla finansów publicznych,
zastosowanie ma art. 357[1] Kodeksu cywilnego.
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§ 12
[Całośd umowy]
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1.

Umowa oraz wszelkie załączniki, do których odsyła, stanowi całośd umowy pomiędzy
Wykonawcą a NCBR, w odniesieniu do wykonania testu prywatnego inwestora będącego
przedmiotem Umowy.
2. Integralną częśd Umowy stanowią następujące załączniki:
1) załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
2) załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy;
3) załącznik nr 3 - Zespół wdrożeniowy.
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§ 12
[Właściwośd sądu]

W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem Umowy, strony zobowiązują się
do jego rozwiązania w drodze negocjacji w ciągu 30 dni od dnia zaistnienia sporu.

2. Wszelkie spory nierozwiązane w trybie przewidzianym w ust. 1 rozstrzygane będą przez
sądy właściwe dla siedziby NCBR.
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§ 13
[Przepisy subsydiarne]

W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego,
w szczególności dotyczące umowy o dzieło.
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§ 14
[Liczba egzemplarzy]

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

CENTRUM

WYKONAWCA

Wzór Nr 7
Linki dotyczące dokumentów niezbędnych do przygotowania metodologii

Wykonawca, który zostanie wybrany do realizacji przedmiotowego zamówienia przed
rozpoczęciem wykonywania TPI przedstawi Zamawiającemu szczegółową metodologię,
według której przeprowadzi TPI. Metodologia przedstawiona przez Wykonawcę, będzie
zgodna ze standardami akceptowalnymi w tym obszarze przez Komisję Europejską.
Zamawiający dokona weryfikacji i akceptacji metodologii. NCBR rezerwuje sobie prawo
do odstąpienia od umowy w sytuacji gdy Wykonawca przedstawi metodologię niemożliwą
do zaakceptowania przez Zamawiającego. Metodologia o której mowa powyżej powinna
uwzględniać stanowisko Komisji Europejskiej zawarte w następujących dokumentach:
1.

2.

3.

4.

Komunikat Komisji w sprawie elementów pomocy państwa w sprzedaży gruntów
i budynków przez władze publiczne (97/C 209/03), OfficialJournal C 209
of 10.7.1997, str. 3-5. Dokument dostępny w Internecie pod linkiem: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:08:01:31997Y0710(01):PL:PDF,
Commission communication to the Member States - Application of Articles 92 and 93
of the EEC Treaty and of Article 5 of the Commission Directive 80/723/EEC to public
undertakings in the manufacturing sector, OJ 1993 C 307/3. Dokument archiwalny,
który można zamówić na stronie:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/transparency.html;
XXIII Report on Competition Policy, 1993, par. 402 et seq. Dokument dostępny
w Internecie pod linkiem:
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-BookshopSite/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=CM8294650;
Application of Articles 92 and 93 of the EEC Treaty to public authorities' holdings,
Bulletin EC 91984. Dokumentdostępny w Internecie pod linkiem:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/ec1984_en.html.

Metodologia o której mowa powyżej powinna również uwzględniać rozwiązania
zastosowane w dotychczasowym orzecznictwie europejskim uwzględniającym TPI,
w szczególności:
1. Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (ósma izba w składzie powiększonym), z dnia
17 grudnia 2008 r., Pomoc państwa - porozumienia zawarte przez Region Walonii
i port lotniczy Charleroi-BruxellesSud z przewoźnikiem lotniczym Ryanair - istnienie
korzyści gospodarczej - zastosowanie kryterium prywatnego inwestora działającego
w warunkach gospodarki rynkowej, w sprawie T-196/04. Dokument dostępny
w Internecie pod linkiem:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=77099&pageIndex=
0&doclang=PL&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=833432;
2. Wyrok Sądu (piąta izba) z dnia 8 października 2001 r., w sprawie C-143/99 (AdriaWien
PipelineundWietersdorfe,
PeggauerZementwerke).Dokument
dostępny
w Internecie pod linkiem:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61999CJ0143:EN:PDF;
3. Wyrok Sądu z dnia 16 maja 2002 r., w sprawie C-482/99 (Stardust Marine).Dokument
dostępny w Internecie pod linkiem:

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61999CJ0482:EN:PDF;
4. Wyrok Sądu (piąta izba) z dnia 21 stycznia 2001 r., w połączonych sprawach
T-129/95, T-2/96 i T-97/96 (NeueMaxhütteStahlwerke, Lech-Stahlwerke
GmbH).Dokument dostępny w Internecie pod linkiem:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44374&pageIndex=
0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=697;
5. Wyrok Sądu z dnia 21 marca 1991 r. w sprawie C-303/88 (ENI-Lanerossi).Dokument
dostępny w Internecie pod linkiem:
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=96321&pageIndex=0&doclang=
EN&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=43867;
6. Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (druga izba w rozszerzonym składzie) z dnia 6 marca
2003 r., w połączonych sprawach T-228/99 i T-233/99 (Westdeutsche Landesbank
Girozentrale, Land Nordrhein-Westfalen).Dokument dostępny w Internecie pod
linkiem:
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48095&pageIndex=0&doclang=
EN&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=44029;
7. Wyrok Sądu (pierwsza izba) z dnia 25 listopada 2007 r., w sprawie C-525/04 P
(Lenzing).Dokument dostępny w Internecie pod linkiem:
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=70041&pageIndex=0&doclang=
EN&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=45914;
8. Decyzja Komisji z dnia 31 stycznia 1996 r., dotycząca rekapitalizacji spółki Iberia
(sprawa: L 104/25).Dokument dostępny w Internecie pod linkiem: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1996:104:0025:0043:EN:PDF;
9. Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r., dotycząca pomocy państwa
udzielonej przez Niemcy na rzecz Landesbank Schleswig-Holstein-Girozentrale,
obecnie HSH Nordbank AG (sprawa: L 307/155).Dokument dostępny w Internecie
pod
linkiem:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:307:0134:0158:EN:PDF;
10. Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r., dotycząca pomocy państwa
udzielonej przez Niemcy na rzecz Westdeutsche Landesbank (sprawa: L
307/22).Dokument
dostępny
w
Internecie
pod
linkiem:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:307:0022:0057:PL:PDF;
11. Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r., dotycząca pomocy państwa C 56/06
(ex NN 77/06) udzielonej przez Austrię na prywatyzację Banku Burgenland (sprawa:
L 239/32).Dokument dostępny w Internecie pod linkiem: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:239:0032:0054:PL:PDF.

