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Załącznik nr 2  do Zapytania ofertowego nr POIR /02/08/2020  z dnia  13.08.2020  r. 

 

UMOWA O WSPÓŁPRACY / UMOWA ZLECENIE 

 

 

zawarta w dniu __________ roku w _____________ pomiędzy: 

 

Ekoinwentyka Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty 26, 41-700 Ruda Śląska, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000407994, której kapitał zakładowy wynosi 1.630.950,00 PLN i która posługuje się numerem NIP: 

6412526401 i numerem REGON: 242766625, 

reprezentowaną przez: 

Prezesa Zarządu – Damiana Kasperczyka 

zwaną dalej „Partnerem I” 

 

a 

 

………………………… z siedzibą w …………………… przy ul. ………………………, ……………………, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

…………………, ………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

………………………………, której kapitał zakładowy wynosi ……………………………… i która posługuje się 

numerem NIP: ……………………………… i numerem REGON: ……………………………, 

reprezentowaną przez: 

Prezesa Zarządu – …………………………… 

zwanymi dalej „Partnerem II” 

 

Partner I i Partner II, zwani dalej łącznie „Stronami” lub każde z osobna „Stroną”, postanowili 

zawrzeć umowę o współpracy („Umowa”) o następującej treści: 

 

§1 
1. Partner I oświadcza, że: 

a) realizuje projekt pt.: „Powiększenie skali (upscaling) i rozwój technologii do biooczyszczania 
powietrza z LZO i odorów w Baterii Kompaktowych Bioreaktorach Trójfazowych, w celu jej 
wdrożenia do nowych gałęzi przemysłu” („Projekt”), w ramach którego opracuje instalację 
oczyszczania powietrza z emisji LZO i odorów przeznaczoną do redukcji wymienionych 
zanieczyszczeń powietrza („Instalacja”); 

b) Projekt uzyskał dofinansowanie z programu POIR 1.1.1. (Działania 1.1 „Projekty B+R 
przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane 
przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R 
przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020) i będzie 
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realizowany z wykorzystaniem dofinansowania z programu POIR 1.1.1. i jest realizowany od 
15 lipca 2020 roku;  

c) realizacja Projektu wymaga przeprowadzenia przemysłowych i eksperymentalnych prac 
rozwojowych obejmujących uruchomienie prototypowej Instalacji Baterii BKBT i dokonanie 
testów jej działania w warunkach, w których docelowo ma funkcjonować instalacja 
przemysłowa. 

2. Partner II oświadcza, że: 
a) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przemysłu motoryzacyjnego (m.in. lakiernie 

samochodowe) lub drzewnego lub petrochemicznego lub farmaceutycznego lub innego 
charakteryzującego się emisją Lotnych Związków Organicznych (LZO)  lub odorów do 
środowiska  i posiada zakład, na który składają się nieruchomości, budynki, budowle i 
urządzenia służące do prowadzenia działalności („Zakład”); 

b) posiada tytuł prawny do dysponowania Zakładem, w tym nieruchomościami na których 
zakład jest posadowiony, w zakresie pozwalającym na wykonanie Umowy bez naruszania 
przepisów prawa, postanowień innych umów lub praw osób trzecich, jak również posiada 
wszelkie niezbędne zezwolenia i spełnia wszelkie wymagane prawem warunki formalne dla 
wykonania przedmiotu zamówienia, w tym do zamontowania Instalacji na terenie Zakładu; 

c) wyraża zainteresowanie efektami działania prototypowej Instalacji pod kątem wdrożenia w 
miejscach przez siebie wskazanych;  

d) w Zakładzie prowadzonym przez Partnera II panują warunki typowe dla rodzaju jego 
działalności, w ramach której Instalacja ma być używana;  

e) zamierza uczestniczyć w realizacji Projektu jako użytkownik końcowy i odbiorca technologii na 
zasadach określonych w Umowie. 

 
§2 

1. Umowa zostaje zawarta na realizację etapu Prac Przemysłowych i Rozwojowych Projektu z 
wykorzystaniem infrastruktury Partnera II, z wyłączeniem zobowiązań do zachowania poufności 
wynikających z §7 Umowy, które mają charakter bezwarunkowy.  

 
§3 

1. Partner I zobowiązuje się do realizacji Projektu, w tym do zamontowania w Zakładzie prototypowej 
Instalacji oraz do przeprowadzenia testów i badań celem ulepszenia parametrów prototypowej 
Instalacji w zakresie oczyszczania powietrza oraz dostosowania Instalacji do potrzeb Partnera II. 

2. Realizacja Projektu następuje w okresie od 15.07.2020 do 30.06.2022 zgodnie z harmonogramem 
stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy („Harmonogram”), przy czym w związku z realizacją 
projektu B+R obciążonego ryzykiem badawczym, Partner I zastrzega sobie prawo do wprowadzenia 
zmian w Harmonogramie, w tym w szczególności skrócenia lub wydłużenia okresu realizacji 
Projektu. Partner I będzie przekazywał Partnerowi II raporty zawierające wyniki badań w zakresie 
określonym w Harmonogramie.  

3. W trakcie realizacji Projektu, w okresie określonym w Harmonogramie, Partner I będzie świadczył 
na rzecz Partnera II odpłatną usługę oczyszczania powietrza z wykorzystaniem Instalacji. 

4. Partner I zobowiązuje się do wykonania wszelkich innych świadczeń wyraźnie przewidzianych w 
Harmonogramie. 
 

§4 
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1. Partner II wyraża zgodę na udział w realizacji Projektu, w szczególności na zamontowanie w 
Zakładzie Instalacji na czas realizacji Projektu oraz zobowiązuje się do współpracy z Partnerem I w 
realizacji Projektu.  

2. Partner II zobowiązuje się pokryć zobowiązania finansowe przewidziane wyraźnie w 
Harmonogramie. 

3. Partner II zobowiązuje się zapewnić możliwość realizacji prac B+R w tym zamontowania Instalacji 
w Zakładzie począwszy od dnia …… września 2020 r. oraz pozostawania Instalacji w Zakładzie 
nieprzerwanie przez cały okres realizacji Projektu. Strony ustalą konkretne miejsce posadowienia 
Instalacji w trybie roboczym, mając na względzie interesy obu Stron. Zamontowanie Instalacji 
zostanie stwierdzone stosownym protokołem, podpisanym przez obie Strony. 

4. Partner II zobowiązuje się umożliwić swobodny dostęp do Instalacji zespołowi Partnera I celem 
prowadzenia testów i badań oraz obsługi Instalacji. Członkowie zespołu Partnera I wraz z 
podaniem danych identyfikacyjnych zostaną wskazani w Załączniku nr 2 do Umowy w trakcie 
realizacji projektu nie później do dnia ……. września 2020. W przypadku określonym w § 5 ust. 2 
Umowy Partner II zobowiązuje się do umożliwienia Partnerowi I zdemontowania Instalacji w 
terminie wyznaczonym przez Partnera I. Zastrzega się, że montaż instalacji i dostęp do niej, nie 
może uniemożliwiać lub istotnie utrudniać bieżącej działalności Partnera II.  

5. Partner II zobowiązuje się udostępnić Partnerowi I na czas montażu instalacji oraz wynająć na cały 
okres realizacji Projektu infrastrukturę badawczą konieczną do realizacji Projektu, w tym w 
szczególności: 
a) dostęp do łącza internetowego;  
b) miejsce zabudowy Instalacji z fundamentami wykonanymi według wskazówek Partnera I; 
c) podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; 
d) podłączenie do sieci elektrycznej;  
e) pomieszczenie do przechowywania sprzętu badawczego. 

6. Partner II wyznaczy osoby do współpracy z Partnerem I na czas realizacji Projektu. 
7. Partner II będzie uprawniony do otrzymania zapłaty za udostępnienie infrastruktury w wysokości 

określonej w Harmonogramie. Planowany okres wynajmu infrastruktury badawczej to jest 
określony w § 4 ust. 3 Umowy, przy czym w związku z realizacją projektu B+R obciążonego 
ryzykiem badawczym, Partner I zastrzega sobie prawo do ewentualnego wydłużenia lub skrócenia 
okresu wynajmu. 

8. Partner II zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Partnera I wynagrodzenia za świadczenie usług 
oczyszczania powietrza oraz związane z tym korzystanie z Instalacji w trakcie realizacji Projektu w 
kwotach określonych w Harmonogramie.  

9. Partner II zobowiązuje się do wykonania wszelkich innych świadczeń wyraźnie przewidzianych w 
Harmonogramie.   

 
§5 

1. Jeżeli wyniki testów i badań przeprowadzonych przez Partnera I potwierdzą skuteczność działania 
Instalacji w celu oczyszczania powietrza w Zakładzie, zgodnie z założeniami technicznymi 
określonymi w Projekcie (przy możliwym odstępstwie do 10% wartości) co zostanie zatwierdzone 
przez Partnera II poprzez akceptację bez zastrzeżeń końcowego raportu z badań, Strony będą 
zobowiązane do zawarcia w terminie 60 dni od zakończenia realizacji Projektu ale nie później 
aniżeli do 30.08.2022 następującej umowy: 

umowy sprzedaży i udzielenia licencji na podstawie której Partner I sprzeda, a Partner II kupi 

Instalację dostosowaną do potrzeb Partnera II i jednocześnie Partner I udzieli Partnerowi II 
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licencji na czas nieoznaczony na korzystanie z wyników testów i badań przeprowadzonych w 

ramach Projektu, za cenę ………………………………….. i na warunkach określonych w 

Harmonogramie. 

2. W przypadku  nie zawarcia przez Partnera II umowy określonej w ust. 1 lub w przypadku 
rozwiązania niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Partnera II, Partner II będzie 
zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód poniesionych w związku z tym przez Partnera I, w 
tym w szczególności szkód związanych z niezrealizowaniem Projektu, kosztów, opłat, kar i innych 
należności związanych z naruszeniem warunków umowy o dofinansowanie. Niezależnie od 
powyższego Partner II będzie zobowiązany do pokrycia kosztów zdemontowania Instalacji w 
zryczałtowanej kwocie 100 000,00 złotych, a w przypadku uniemożliwienia lub utrudnienia przez 
Partnera II zdemontowania Instalacji w terminie wyznaczonym przez Partnera I Partner II będzie 
zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie 50 000,00 złotych. Partner I może dochodzić 
odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej. W przypadku gdy zgodnie z par. 8 ust. 
4 Umowy do demontażu Instalacji zobowiązany będzie Partner I i nie wykona on swojego 
obowiązku w terminie 30 dni, Partnerowi II przysługuje od Partnera I kara umowna w kwocie 
50 000,00 złotych oraz roszczenia deliktowe na zasadach ogólnych. Partnerowi II nie przysługuje 
natomiast prawo do zryczałtowanych kosztów zdemontowania Instalacji. 

3. Przy zawieraniu umowy określonej w ust. 1 Partner I udzieli pisemnej gwarancji na okres 24 
miesięcy, a także zapewni  w tym okresie przeglądy serwisowe na warunkach określonych w 
załączniku do niniejszej umowy. 

4. Strony definiują „korzystanie z wyników testów i badań przeprowadzonych w ramach Projektu”, 
jako faktyczne wykorzystywanie Instalacji i rozwiązań opisywanych w/w wynikami zgodnie z 
przeznaczeniem Instalacji, w ramach własnej działalności produkcyjnej Partnera II prowadzonej na 
terenie Zakładu.  Strony dopuszczają możliwość zmiany miejsca posadowienia (tj, poza obiektem 
pierwotnej instalacji) instalacji na terenie Polski na zasadzie odpłatności.  

5. W wypadku zawarcia umowy określonej w ust. 1, Strony podejmą w dobrej wierze rozmowy 
dotyczące ustalenia warunków współpracy, w ramach której Partner II mógłby świadczyć usługi 
promocji i pośrednictwa sprzedaży Instalacji oraz wyników testów i badań przeprowadzonych w 
ramach Projektu 
 

§6 

1. Do momentu sprzedaży zgodnie z umowami przewidzianymi w §5 Umowy Instalacja pozostaje 
wyłączną własnością Partnera I. Fakt posadowienia jej w Zakładzie pozostaje bez wpływu na 
prawa przysługujące do niej Partnerowi I oraz nie oznacza przyznania Partnerowi II jakichkolwiek 
praw do Instalacji poza uprawnieniami wynikającymi wprost z Umowy. Wszelkie nakłady na 
Instalację pozostają własnością Partnera I.  

2. Partner II nie może używać Instalacji w jakikolwiek sposób (do momentu sprzedaży) ani 
udostępniać Instalacji innym podmiotom bez uprzedniej pisemnej zgody Partnera I. Partner II 
zobowiązuje się do zapewnienia ochrony Instalacji przed dostępem osób trzecich w zakresie, w 
jakim ochroną objęte są inne elementy infrastruktury Zakładu.  

3. Jeżeli Instalacja ulegnie uszkodzeniu lub zniszczeniu z przyczyn leżących po stronie Partnera II, 
zwróci on Partnerowi I koszty naprawy urządzenia na podstawie zestawienia kosztów 
przedstawionego przez Partnera I. Nie narusza to obowiązku Partnera I  do dokonania 
ubezpieczenia przedmiotu Umowy  od wszelkich ryzyk z tytułu OC za szkodę wyrządzoną 
komukolwiek przez ten przedmiot. 
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4. Partner I zachowuje w pełni prawa do technologii i know-how oraz wszelkie inne prawa związane 
z konstrukcją, właściwościami i zastosowaniem Instalacji. Partnerowi I przysługiwać będą wszelkie 
prawa majątkowe do wyników testów i badań prowadzonych w ramach realizacji Projektu, z 
zastrzeżeniem udzielenia licencji przewidzianej w §5 Umowy. 

5. W osobnym aneksie do w/w umowy   zostanie doprecyzowana informacja, dotycząca  
technologii KBT oraz warunków zabezpieczenia flory bakteryjnej przez Ekoinwentykę Sp. z o.o. 
po okresie gwarancji. 
 

§7 
1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności w stosunku do faktu zawarcia i warunków 

Umowy, przy czym Partner I jest uprawniony do ujawnienia Umowy w koniecznym zakresie w toku 
realizacji Projektu. 

2. Partner II zobowiązuje się do zachowania poufności w stosunku do wszelkich informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Partnera I oraz będących elementem know-how 
Partnera I nieujawnionego do publicznej wiadomości, jakie Partner II pozyskał w związku z 
zawarciem Umowy i realizacją Projektu, w tym w szczególności informacji dotyczących konstrukcji i 
zasad działania Instalacji. W szczególności Partner II zobowiązuje się do nieprzekazywania 
wskazanych informacji osobom trzecim oraz do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek celu innym 
niż wykonanie Umowy bez uprzedniego pisemnego upoważnienia Partnera I. Partner II odpowiada 
za zachowanie obowiązku poufności przez swoich pracowników.  

3. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek ujawnienia 
informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku Strona 
zobowiązana do ujawnienia informacji uprzednio zawiadomi drugą Stronę o zakresie i warunkach 
takiego ujawnienia. 

4. Zobowiązania wynikające z niniejszego paragrafu wchodzą w życie z dniem podpisania Umowy i 
obowiązują co najmniej do upływu 4 lat od rozwiązania Umowy lub od zakończenia realizacji 
Projektu. 

 
§8 

1. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy tylko w przypadkach niżej wskazanych. 
2. Partner I ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

a) gdy prowadzenie testów Instalacji w Zakładzie okaże się zbędne dla realizacji Projektu lub gdy 
wyniki testów będą wskazywały na ich niecelowość; 

b) gdy realizacja Projektu stanie się niemożliwa z przyczyn niezawinionych przez Partnera I, w 
szczególności w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie; 

c) gdy Partner II nie będzie wykonywał swoich zobowiązań wynikających z Umowy lub naruszy 
postanowienia Umowy; 

d) gdy Partner II nie uzyska niezbędnych zgód, decyzji lub pozwoleń na Instalację i jej użytkowanie, 
o ile takie zgody, decyzje lub pozwolenia będą wymagane prawem,  

e) gdy Partner II zaniecha współpracy w realizacji Projektu lub będzie podejmował działania 
utrudniające realizację Projektu; 

f) gdy Instalacja będzie używana przez Partnera II w sposób nieuprawniony;   
g) gdy Instalacja ulegnie uszkodzeniu na skutek działań lub zaniechań Partnera II, jego 

pracowników, usługodawców, klientów itp. 
3. Partner II ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę z skutkiem natychmiastowym w przypadku: 
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a) gdy Partner I z przyczyn zawinionych przez siebie nie rozpocznie realizacji Projektu w terminie – 
po uprzednim pisemnym wezwaniu do realizacji Projektu skierowanym przez Partnera II do 
Partnera I z wyznaczeniem dodatkowego terminu nie krótszego niż 30 dni; 

b) gdy działanie Instalacji będzie zagrażało zdrowiu pracowników Partnera II; 
c) gdy działanie Instalacji będzie uniemożliwiało prowadzenie przez Partnera II normalnej 

działalności; 
d) gdy przedłużanie okresów trwania prac (wydłużanie okresów Harmonogramu) przekroczy 30 

dni i nie będzie wynikać z ryzyka badawczego, lecz winy Partnera I;  
e) gdy na podstawie przeprowadzonych przez Partnera I badań zostanie ustalone, że działanie 

instalacji przekroczy dopuszczony przez Strony zakres odstępstwa od założeń technicznych 
określonych Projekcie (dopuszczalny zakres różnicy – nie więcej niż 10% mniej niż wyjściowe 
założenia).  

4.   Po rozwiązaniu Umowy z przyczyn leżących po stronie Partnera I lub z powodu okoliczności, za 
które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, Partner I zobowiązany jest do zdemontowania  
Instalacji i jej niezwłocznego usunięcia z miejsca posadowienia poza teren Zakładu, bez 
dodatkowego wezwania przez Partnera II, co zostanie stwierdzone stosownym protokołem 
podpisanym przez obie Strony. Demontażu Instalacji Partner I dokona na swój koszt. W razie zwłoki 
Partnera I w wykonaniu tego zobowiązania nie spowodowanej działaniem Partnera II, Partner II 
może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, wykonać bez upoważnienia sądu, na koszt 
Partnera I wszystkiego, czego Partner I wbrew powyższemu obowiązkowi nie uczynił. 
Postanowienia § 5 ust. 2 Umowy stosuje się odpowiednio. 

 

§9 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Partner II nie może przenieść całości ani żadnej części swoich praw lub obowiązków wynikających z 

Umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez wcześniejszej zgody Partnera I wyrażonej na piśmie pod 
rygorem nieważności.  

3. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne albo niewykonalne, 
pozostanie to bez wpływu na ważność pozostałych jej postanowień, chyba że bez tych 
postanowień Strony Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Umowy. W 
przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się nieważne albo niewykonalne, Strony 
zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy w sposób oddający możliwie 
najwierniej zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo 
niewykonalne. 

4. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikających lub związanych z niniejszą Umową Strony 
podejmą próbę polubownego ich rozwiązania. W przypadku braku porozumienia, Strony poddają  
rozstrzygnięcie sporów sądowi właściwemu dla siedziby Partnera I. 

5. Wszelkie zawiadomienia wzajemne Stron będą sporządzane w formie pisemnej oraz doręczane 
osobiście za potwierdzeniem odbioru, wysyłane listem poleconym, lub pocztą kurierską. Odmowa 
odebrania przesyłki, lub jej nie podjęcie w zakreślonym zgodnie z obowiązującymi przepisami 
terminie jest uważane za skuteczne doręczenie: odpowiednio w dniu odmowy lub w dniu upływu 
terminu na podjęcie przesyłki. 

6. Jako adresy dla doręczeń Strony wskazują:  
Partner I: __________________ 

Partner II: __________________ 
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Każda ze Stron może dokonać zmiany adresu do doręczeń w drodze pisemnego zawiadomienia 

wysłanego do drugiej Strony, przy czym zmiana taka nie będzie stanowiła zmiany Umowy. Przed 

dokonaniem zawiadomienia o zmianie adresu do doręczeń Strony za skuteczne uznawane będą 

doręczenia na jej ostatni znany drugiej Stronie adres do doręczeń. 

7. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: 
Załącznik nr 1 – Harmonogram; 

Załącznik nr 2 – wykaz członków zespołu Partnera I 

Załącznik nr 3 – Warunki gwarancji. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  
 

 

 

 

 

 

PARTNER I:                                  PARTNER II: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


