
 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZO/6/CFTPAN/2022 

 

/Wzór/ 

Umowa zlecenie nr ___________________ 

Zawarta w dniu  ________ 2022 r. w Warszawie,   

Pomiędzy Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk - Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk - 

reprezentowanego przez  

a   

imię, nazwisko o numerze PESEL …. zamieszkałą/łym adres….. 

 

 

 

§1 

 

1. Zleceniodawca zatrudnia na umowę zlecenie zleceniobiorcę na stanowisku „Broker Technologii” w projekcie POIR.04.04.00-

00-17C1/18-00 tytuł: „Komputery kwantowe w najbliższej przyszłości: wyzwania, optymalne implementacje i 

zastosowania praktyczne” 

2. Zakres obowiązków dla zleceniobiorcy: 

• analiza krajobrazu patentowego w dziedzinach pokrywanych przez dziedziny wynalazków opracowywanych w ramach 

Projektu; 

• przygotowanie analizy strategii ochrony patentowej wynalazków opracowywanych w ramach Projektu;  

• przygotowanie analizy obszaru geograficznego i gospodarczego ochrony wynalazku;  

• wsparcie wyboru rzecznika patentowego według strategii przyjętej przez Kierownika Grupy Obliczeń Kwantowych w CFT 

PAN;  

• przygotowanie wstępnego szkicu zgłoszenia patentowego w języku angielskim w oparciu o materiały przygotowane w 

ramach Projektu; 

• przygotowanie szkicu zastrzeżeń patentowych i jego weryfikacja z pozostałymi członkami Projektu; 

• bieżąca współpraca z rzecznikiem patentowym mająca na celu przygotowanie do złożenia zgłoszenia patentowego 

według zgodnie z wybraną przez Zespół Projektowy strategią patentową. 

3. Zleceniobiorca wykonuje swoje obowiązki w szczególności w miejscu realizacji Projektu, tj. w  CFT PAN, Aleja Lotników 32/46, 

02-668 Warszawa oraz w każdym miejscu, które jest niezbędne dla prawidłowego wykonania czynności określonych w ust. 2.  

 

 

§2 

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecenie określone w §1 w terminie:  od _________ do ____________ (12miesięcy od 

podpisania umowy). 

 

§3 

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecenie osobiście, bez powierzania zadań wymienionych w §1 ust. 2 osobom trzecim.   

 

 

§4  

1. Za wykonanie zlecenia określonego w §1 Zleceniobiorcy przysługuje maksymalne wynagrodzenie brutto płatne miesięcznie wg 

umownej stawki godzinowej (godzina zegarowa) w wysokości: ______________ zł słownie: (____________________).  

2. Maksymalna miesięczna liczba godzin wykonania zlecenia nie przekroczy _______________ godzin (słownie: __________________).  

3. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy z tytułu wykonania zlecenia nie przekroczy kwoty  

______________________ zł (słownie: __________________- złotych) wynikającej z iloczynu umownej stawki godzinowej, o której mowa 

w ust. 1. oraz maksymalnej liczby godzin, o których mowa w ust. 2.  

4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo niewykorzystania limitu godzin określnego w ust. 2.  

5. Strony ustalają, iż z tytułu niewykorzystania przez Zleceniodawcę limitu godzin Zleceniobiorcy nie przysługują żadne roszczenia.   

6. Wypłata nastąpi po przekazaniu ewidencji czasu pracy zatwierdzonej przez opiekuna.  

 

§5 



 
Strony ustalają, że z powyższego wynagrodzenia zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z przepisami.  

 

§6 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy ze Zleceniobiorcą w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się 

przewidzieć w dniu podpisania umowy, a mających istotny wpływ na jej realizację, polegających między innymi na konieczności 

zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od stron.  
2. Zamawiający dopuszcza możliwości dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty: 

1) Zmiana terminu realizacji zamówienia - w przypadkach uzasadnionych, niezależnych od Zleceniobiorcy lub Zamawiającego 

(np. z przyczyn technicznych, gospodarczych czy politycznych), termin realizacji zlecenia będzie mógł zostać przesunięty.  
2) Zmian przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych wpływających na warunki realizacji umowy 

oraz zmian umowy o dofinansowanie projektu (zmian zakresu projektu i harmonogramu), 

3) Zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania 

umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

4) Zmian umownego terminu wykonania umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

5) Zmian umownego terminu wykonania umowy, wynikających ze zmian harmonogramu realizacji projektu, uzasadnionych 

zmianą organizacji pracy lub potrzebą wykonania dodatkowych prac, 

6) Zawieszenia badań przez Zamawiającego z powodu wystąpienia przyczyn technicznych, finansowych lub organizacyjnych 

uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu umowy, o czas zawieszenia. O zawieszeniu badań 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia, 

7) Zmian umownego terminu wykonania umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na 

terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o czas jej występowania, 

8) Zmian w organizacji prac i zakresie prac wymuszonych sytuacją epidemiologiczną, 

9) Zmian umownego terminu wykonania umowy na skutek działania organów administracji, a w szczególności odmowy lub 

opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę, 

10) Rozwiązania umowy z Wykonawcą, bez regresu odszkodowawczego ze strony Wykonawcy na każdym etapie realizacji 

projektu i bez podania powodu. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§7 

W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§8 

Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy, podlegać będą rozstrzygnięciom przez sądy powszechne zgodnie z 

właściwością miejscową Zleceniodawcy. 

 

§9 

Niniejsza Umowa spisana jest w dwóch jednakowych egzemplarzach, 1 dla Zleceniodawcy, 1 Zleceniobiorcy. 

 

 

 

…………………………………                                                                             ………………………………   

    (podpis zleceniodawcy)                                                                                                (podpis zleceniobiorcy) 

 


