
Centralny Rejestr Umów
Politechniki Wrocławskiej

Nr w rej.:

UMOWA KONSORCJUM

zawarta we Wrocławiu, w dniu 11 września 2015 roku pomiędzy:

1) Politechniką Wrocławską z siedzibą we Wrocławiu, przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27,
50-370 Wrocław, NIP: 896-000-58-51, REGON: 000001614, zwaną w dalszej części
umowy „Liderem Konsorcjum", reprezentowaną przez:

Rektora Politechniki Wrocławskiej - pro f. dr hab. inż. Tadeusza Więckowskiego;

2) Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w
Warszawie, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, NIP: 527-020-63-00,
REGON: 012122900, zwaną w dalszej części umowy „Członkiem Konsorcjum",
reprezentowaną przez:

Rektora - Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej gen. dyw. pro f. dr hab. inż.
Zygmunta Mierczyka;

3) Politechniką Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233
Gdańsk, NIP: 584-020-35-93, REGON: 000001620, zwaną w dalszej części umowy
„Członkiem Konsorcjum", reprezentowaną przez:

Rektora Politechniki Gdańskiej - prof. dr hab. inż. Henryka Krawczyka;

4) Akademią Marynarki Wojennej z siedzibą w Gdyni, ul. Śmidowicza 69, 81-103
Gdynia, NIP: 586-010-46-93, REGON: 190064136, zwaną w dalszej części umowy
„Członkiem Konsorcjum", reprezentowaną przez:

Rektora - Komendanta Akademii Marynarki Wojennej kmdr. prof. dr hab. Tomasza
Szubrychta;

5) Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia z siedzibą w Zielonce, ul. Prymasa
Stefana Wyszyńskiego 7, 05-220 Zielonka, NIP: 125-000-02-08, REGON: 010153990,
zwanym w dalszej części umowy „Członkiem Konsorcjum", reprezentowanym przez:

Dyrektora Instytutu - płk dr inż. Jacka Borkowskiego;

6) Politechniką Warszawską z siedzibą w Warszawie, Plac Politechniki l, 00-661
Warszawa, NIP: 525-000-58-34, REGON: 000001554, zwaną w dalszej części umowy
„Członkiem Konsorcjum", reprezentowaną przez:

Prorektora ds. Nauki Politechniki Warszawskiej - prof. dr hab. Rajmunda Bacewicza;

7) QWED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 12/1,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000132682, Sąd Rejonowy
dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 1132173057,
REGON: 012138440, zwaną w dalszej części umowy „Członkiem Konsorcjum",
reprezentowaną przez:

Vice - Prezesa Zarządu - Janusza Rudnickiego

8) PIT-RADWAR Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Poligonowej 30,
04-051 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Nr KRS: 0000297470, REGON: 141301063, NIP: 525-000-92-98, kapitał zakładowy
Spółki 409 217 060,00 PLN, zwaną w dalszej części umowy „Członkiem Konsorcjum",
reprezentowaną przez:

ZNAK SPRAWY:
PRO/DOR/SU/ .̂ .H /20.4?..



Członka Zarządu - Janusza Wieczorka

Członka Zarządu - Jerzego Miłosza

zwanymi dalej odpowiednio „Stroną" lub łącznie „Stronami".

PREAMBUŁA
Zważywszy, na to że:

1) Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze
bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
z dniem 25 czerwca 2015 r. ogłosił Konkurs Nr 2/PS/2015 na wykonanie projektu w
ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz
obronności bezpieczeństwa państwa pn. „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w
zakresie energii skierowanej ".

2) Strony są zainteresowane wspólnym złożeniem do NCBR Wniosku o wykonanie
i finansowanie Projektu pn. „Badania i Symulacje Skutków Oddziaływania Impulsów
HPM", w ramach Konkursu, o którym mowa w pkt l, oraz współpracą w zakresie
wykonania tego Projektu;

3) Strony zamierzają współpracować z wykonawcami poszczególnych projektów
programu, o którym mowa w pkt l, w szczególności poprzez bieżące dzielenie się
wynikami przeprowadzonych badań,

4) W dniu 22 grudnia 2014 r. podpisana została pomiędzy Stronami oraz wykonawcami
pozostałych projektów (wchodzących w skład Programu) Umowa Konsorcjum
Programu „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej",

- Strony zawiązują Konsorcjum na podstawie niniejszej umowy.

§ 1
Definicje

Użyte w niniejszej Umowie Konsorcjum określenia oznaczają:

1) Budżet Ryzyka - kwotę pieniężną uwzględnioną w budżecie Projektu,

zarezerwowaną na finansowanie określonych reakcji kierownictwa

na zagrożenia i szansę Projektu;

2) Cel Konsorcjum - cel Konsorcjum, polegający na:

a) wspólnym przygotowaniu i złożeniu przez Konsorcjum Wniosku;

b) zawarciu i realizacji przez Konsorcjum Umowy z NCBR, w przypadku przyznania

Konsorcjum przez NCBR środków finansowych na wykonanie Projektu;

3) Działalność konkurencyjna - wszelkie działania Strony, z podmiotami trzecimi

spoza Konsorcjum utworzonym na podstawie niniejszej Umowy Konsorcjum,

polegające na ubieganiu się o wykonanie i finansowanie Projektu:
a) jako wnioskodawca jednopodmiotowy albo w ramach wielopodmiotowego

wnioskodawcy;

b) w charakterze podwykonawcy;

4) Informacja Poufna - wszelką nieujawnioną do wiadomości publicznej informację

techniczną, technologiczną, know-how, organizacyjną, handlową, prawną, finansową

dotyczącą innej Strony, w tym informację o Umowie Konsorcjum, co do której to



informacji Strona ta podjęła działania w celu zachowania

jej w poufności, w szczególności odpowiednio ją oznaczyła, otrzymana

lub pozyskana od innej Strony w związku z realizacją Umowy Konsorcjum;

5) Kierownik Projektu - Kierownika Projektu w rozumieniu metodyki zarządzania

projektami PRINCE2®;

6) Konkurs - ogłoszony z dniem 25 czerwca 2015 r. przez Komitet Sterujący do spraw

badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności

państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Konkurs Nr 2/PS/2015

na wykonanie projektów w tym na wykonanie Projektu, o którym mowa w pkt 12,

w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz

obronności bezpieczeństwa państwa pn. „Nowe systemy uzbrojenia i obrony

w zakresie energii skierowanej";

7) Komitet Sterujący - Komitet Sterujący w rozumieniu metodyki zarządzania

projektami PRINCE2®;

8) Konsorcjum - Konsorcjum utworzone na podstawie niniejszej Umowy Konsorcjum;

umowne powiązanie Stron w celu realizacji zadań określonych niniejszą Umową
Konsorcjum;

9) Lider Konsorcjum - Politechnikę Wrocławską;

10) NCBR - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, o którym mowa w ustawie z dnia 30

kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. póz.

1788 ze zm.);
11) PRINCE2® - metodykę zarządzania projektami PRINCE2®;

12) Projekt - projekt pn. „Badania i Symulacje Skutków Oddziaływania Impulsów

HPM", o wykonanie i finansowanie którego ubiega się Konsorcjum, na podstawie

Wniosku, w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych

na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Nowe systemy uzbrojenia i

obrony w zakresie energii skierowanej", o którym mowa w pkt 13;

13) Program - strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz

obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Nowe systemy uzbrojenia i obrony

w zakresie energii skierowanej" w ramach którego został ogłoszony Konkurs;

14) Regulamin Konkursu - Regulamin Konkursu, ustalony i ogłoszony przez „Komitet

Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze

bezpieczeństwa i obronności państwa" na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. póz.

1788 ze zm.);

15) Ryzyko - niepewne zdarzenie lub zbiór zdarzeń, które w przypadku ich wystąpienia

będą mieć wpływ na osiąganie celów; miarą ryzyka jest iloczyn prawdopodobieństwa

wystąpienia dostrzeżonego zagrożenia lub szansy oraz wielkości jego/jej wpływu

na cele;
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16) Umowa Konsorcjum - niniejszą Umowę regulującą zasady współpracy w ramach

realizacji Projektu;

17) Umowa z NCBR - umowę dotyczącą wykonania i finansowania Projektu, która

zostanie zawarta (w przypadku wyłonienia przez NCBR Konsorcjum jako

wykonawcy Projektu) pomiędzy NCBR a Stronami niniejszej Umowy Konsorcjum;

18) Uprawniony - Skarb Państwa - Minister Obrony Narodowej;

19) Właściciel Programu - PIT RAD WAR S. A. z siedzibą w Warszawie, jako podmiot

wyznaczony przez NCBR i przyjęty przez Strony w odrębnej umowie, do zarządzania

realizacją Programu i w tym zakresie do koordynacji poszczególnych projektów w

Programie.

20) Wniosek - wniosek o wykonanie i finansowanie Projektu, składany przez

Konsorcjum, w ramach Konkursu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do

Regulaminu Konkursu.

21) Komitet Koordynujący Programu (KKP) - konsorcjum utworzone przez

wszystkich wykonawców i współwykonawców projektów realizowanych w ramach

Programu, które koordynuje cały Program oraz służy wymianie informacji pomiędzy

wykonawcami i współwykonawcami. Organem nadzorującym prace KKP oraz ciałem

arbitrażowym rozstrzygającym we wszelkich sporach powstałych w związku z

pracami KKP jest Zespół Nadzorujący.

§2
Postanowienia ogólne

1. Strony Umowy Konsorcjum tworzą Konsorcjum w celu:

1) wspólnego przygotowania i złożenia przez Konsorcjum Wniosku;

2) zawarcia i realizacji przez Konsorcjum Umowy z NCBR, w przypadku przyznania

Konsorcjum przez NCBR środków finansowych na wykonanie Projektu.

2. Strony mają równe prawa w ramach Konsorcjum, chyba że Umowa Konsorcjum lub

Umowa z NCBR stanowi inaczej.

3. Każda Strona ma prawo uczestniczyć w spotkaniach, w tym w spotkaniach z NCBR,

chyba, że byłoby to sprzeczne z bezwarunkowymi wymogami NCBR.

4. Utworzenie Konsorcjum nie narusza integralności majątkowej, prawnej i strukturalnej

Stron oraz dokonywane jest z poszanowaniem praw własności intelektualnej Stron,

jak również podmiotów trzecich.
5. Projekt będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego

i UE, w tym z przepisami dotyczącymi konkurencji, zamówień publicznych, decyzją

nr 72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie
pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz. Urz. MON z 2013 r. póz. 78 ze zm.), oraz Umową z NCBR i jej załącznikami.

6. Strony zobowiązują się realizować Projekt w oparciu o zasady PRINCE2®.
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1. Szczegółowe zasady funkcjonowania i organizacji Konsorcjum zostaną określone

w Aneksie do Umowy Konsorcjum, po zawarciu przez Lidera (działającego także w

imieniu Stron) Umowy z NCBR, a w szczególności dotyczące:

1) praw i obowiązków Stron;

2) zasad wzajemnej odpowiedzialności Stron;

3) zasad odpowiedzialności Stron wobec osób trzecich;

4) kompetencji i zakresu działania Lidera Konsorcjum, Komitetu Sterującego

i Kierownika Projektu;

5) praw własności intelektualnej Stron do wyników pracy w zakresie, w jakim nie

zostanie to uregulowane w umowie z NCBR;

6) zasad komunikacji Stron w ramach Konsorcjum oraz z wykonawcami projektów

w ramach Programu.

§3
Lider Konsorcjum

1. Liderem Konsorcj um j est Politechnika Wrocławska

2. Lider Konsorcjum - z zastrzeżeniem zadań przewidzianych dla Stron na podstawie

Umowy Konsorcjum oraz Umowy z NCBR - odpowiada za:

1) prowadzenie wszystkich spraw związanych z:

a) ubieganiem się Konsorcjum o wykonanie i finansowanie Projektu w ramach

Konkursu,

b) realizacją Projektu na podstawie Umowy z NCBR.

2) zgodne z Regulaminem Konkursu i terminami w nim określonymi, na podstawie

udzielonego pełnomocnictwa, o którym mowa w § 6 ust.2 pkt 2:

a) podpisanie Wniosku, w tym wszelkich oświadczeń i Załączników objętych

Wnioskiem;

b) złożenie do NCBR:

- Wniosku, w tym wszelkich oświadczeń i Załączników objętych Wnioskiem,

- wszelkich wyjaśnień, oświadczeń, uzupełnień i innych dokumentów;

c) wniesienie środków ochrony prawnej, w ramach procedury odwoławczej lub

procedury składania protestów, określonych w Regulaminie Konkursu;

d) prowadzenie negocjacji z NCBR w zakresie zawarcia Umowy z NCBR oraz

zawarcie umowy z NCBR.
3) nadzór nad zadaniami wykonywanymi przez Kierownika Projektu.

4) działania Kierownika Projektu.

§4
Komitet Sterujący



1. Strony powołują Komitet Sterujący, którego członkami są: przedstawiciel Lidera (będący

Przewodniczącym Komitetu Sterującego), oraz po jednym przedstawicielu pozostałych

spośród Stron.

2. Komitet Sterujący jest odpowiedzialny za strategiczne zarządzanie Projektem.

3. Pracami Komitetu Sterującego kieruje Przewodniczący Komitetu Sterującego.

4. Komitet Sterujący będzie dążył do jednomyślności przy podejmowaniu wszelkich decyzji

związanych z realizacją Celu Konsorcjum. W wypadku braku jednomyślności decyzje

podejmowane są większością głosów a w wypadku równej ilości głosów „za" i głosów

„przeciw" rozstrzygający będzie głos Przewodniczącego Komitetu Sterującego, albo

osoby go zastępującej.

5. Sposób funkcjonowania Komitetu ustalony zostanie w przyjętym przezeń regulaminie.

§5
Kierownik Projektu

1. Kierownik Projektu wyznaczany jest przez Lidera Konsorcjum.

2. Kierownik Projektu:

1) zarządza operacyjnie realizacją Projektu;

2) zarządza Ryzykiem i Budżetem Ryzyka zgodnie ze Strategią Zarządzania Ryzykiem

stanowiącą Załącznik nr l do Umowy Konsorcjum;

3) uwzględnia w budżecie Projektu koszty finansowania koordynacji Programu.

3. Kierownik Projektu odpowiada za:

1) zgodne z Regulaminem Konkursu i terminami w nim określonymi:

a) przygotowanie Wniosku, w tym wymaganych załączników, oraz wszelkich

wyjaśnień, oświadczeń, uzupełnień i innych dokumentów, w tym na podstawie

dokumentów i informacji przekazanych przez Członków Konsorcjum,

b) przygotowanie analizy ryzyka jako elementu składowego Wniosku, wykonanej

na podstawie Strategii Zarządzania Ryzykiem, stanowiącej Załącznik nr l

do Umowy Konsorcjum,

c) przygotowanie środków ochrony prawnej, w ramach procedury odwoławczej

lub procedury składania protestów, zgodnie z Regulaminu Konkursu;

2) przekazywanie Członkom Konsorcjum wszelkiej korespondencji otrzymanej

z NCBR oraz od Właściciela Programu, związanej z Konkursem i realizacją Projektu;

3) informowanie - z odpowiednim wyprzedzeniem - wszystkich Członków Konsorcjum
o wszelkich spotkaniach, w tym o terminach negocjacji z NCBR;

4) udzielanie Członkom Konsorcjum wszelkich informacji o postępie prac związanych

z przygotowaniem Wniosku, o toczącym się postępowaniu konkursowym,

o przygotowaniach do podpisania Umowy z NCBR oraz o realizacji Umowy z NCBR;

4. Za realizację zadań, o których mowa w ust. 2 i 3, Kierownik Projektu odpowiada przed

Liderem Konsorcjum i przed Komitetem Sterującym.



§ 6
Zadania i obowiązki Stron

1. Każda ze Stron zobowiązuje się do:

1) należytej i terminowej realizacji zadań w zakresie, jaki został jej określony

w Umowie Konsorcjum, Umowie z NCBR oraz w złożonym do NCBR Wniosku;

2) współpracy z pozostałymi Stronami, Kierownikiem Projektu i Komitetem Sterującym,

w zakresie niezbędnym do osiągnięcia Celu Konsorcjum;

3) współpracy z wykonawcami poszczególnych projektów, których Strony się podejmą

w celu realizacji Programu - w szczególności poprzez bieżące dzielenie się wynikami

przeprowadzonych badań;

4) informowania pozostałych Stron o postępie w realizacji zadań oraz o sprawach

istotnych dla osiągnięcia Celu Konsorcjum;

5) przestrzegania zasad lojalności wobec innych Stron;

6) niezwłocznego informowania Kierownika Projektu o jakichkolwiek okolicznościach,

które mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację Umowy Konsorcjum i osiągnięcie

Celu Konsorcjum, w tym o sytuacji, która uzasadnia wszczęcie postępowania

upadłościowego lub likwidacyjnego Strony;

7) zawarcia do Umowy Konsorcjum Aneksu, o którym mowa w § 2 ust. 7;

8) zarządzania ryzykiem zgodnie ze „Strategią Zarządzania Ryzykiem", stanowiącą

Załącznik nr l do Umowy Konsorcjum;

9) w zakresie, w jakim wymagane jest posiadanie koncesji na prowadzenie działalności

gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią,

amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

w rozumieniu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności

gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią,

amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

(Dz.U. z 2012 r. póz. 1017 ze zm.) - do posiadania tej koncesji, przez okres

obowiązywania Umowy Konsorcjum oraz Umowy z NCBR, w zakresie

realizowanych przez niego prac;

10)niepodejmowania Działalności Konkurencyjnej, o której mowa w § l pkt 3,

w okresie obowiązywania Umowy Konsorcjum;

11) zarządzania własnością intelektualną wytworzoną w ramach realizowanego Projektu

w sposób umożliwiający wykonanie zobowiązań zawartych w Umowie z NCBR,).
2. Członkowie Konsorcjum zobowiązują się do:

1) w ramach wspólnego przygotowania Wniosku - do opracowania i przekazania

- w formie elektronicznej w edytowalnych plikach - do Lidera Konsorcjum,

w zakresie i terminie z nim ustalonym, części Wniosku oraz dokumenty i informacje,

stanowiące podstawę do przygotowania i skompletowania przez Kierownika Projektu

Wniosku;



2) udzielenia Liderowi Konsorcjum pisemnego pełnomocnictwa, niezwłocznie po

zawarciu Umowy Konsorcjum, zgodnie z wzorem pełnomocnictwa określonym w

Załączniku nr 2 do Umowy Konsorcjum, oraz zaniechania odwołania tego

pełnomocnictwa w okresie obowiązywania Umowy Konsorcjum i bycia Stroną

Umowy Konsorcjum.

3. Wykonawca i Współwykonawcy są zobowiązani do przystąpienia do Komitetu

Koordynującego Programu (KKP) poprzez podpisanie Umowy konsorcjum Programu.

Wykonawca i Współwykonawcy są zobowiązani do respektowania postanowień Umowy

konsorcjum Programu oraz ustaleń dotyczących zarządzania Programem.

§ 7

Klauzula Poufności

1. W okresie obowiązywania Umowy Konsorcjum oraz przez okres 5 lat po jej

wygaśnięciu, rozwiązaniu lub wypowiedzeniu, Strony zobowiązują się do ochrony

Informacji Poufnych i zaniechania używania ich w celach popełnienia czynu nieuczciwej

konkurencji, w tym w celach Działalności Konkurencyjnej.

2. Strony zobowiązują się chronić Informacje Poufne w sposób nie mniej rygorystyczny,

niż własne Informacje Poufne. W szczególności każda Strona zobowiązuje się

do zaniechania ujawniania Informacji Poufnych osobom innym, niż pracownicy lub

współpracownicy Strony, którym Informacje Poufne są niezbędne w celu prawidłowej

realizacji przez Stronę Umowy Konsorcjum.

3. Obowiązki dotyczące zaniechania ujawniania Informacji Poufnych nie dotyczą

informacji:

1) które są lub staną się publicznie dostępne w jakikolwiek sposób bez naruszenia

niniejszej Umowy przez Stronę otrzymującą;

2) które były w posiadaniu Strony otrzymującej lub były jej znane przed ich

uzyskaniem od Strony ujawniającej;

3) które Strona otrzymująca uzyskała ze źródła innego niż Strona ujawniająca bez

naruszenia przez Stronę otrzymującą oraz to źródło zobowiązania do zachowania

poufności;

4) których ujawnienia domaga się organ administracji publicznej, sąd lub inny podmiot

z mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa powszechnego,

z zastrzeżeniem obowiązku oznaczenia Informacji Poufnych.

§ 8
Odpowiedzialność Stron

1. W ramach Konsorcjum każda Strona ponosi odpowiedzialność wobec pozostałych Stron

za realizację swoich zadań określonych w Umowie Konsorcjum, Umowie z NCBR



oraz złożonym do NCBR Wniosku.

2. Z zastrzeżeniem udzielonych pełnomocnictw, zgodnie z § 6 ust. l pkt 11 oraz z § 6 ust. 2

pkt 2, czynność prowadząca do powstania, zmiany lub ustania prawa lub obowiązku

Strony wymaga uprzedniej pisemnej zgody tej Strony.

§9
Okres obowiązywania

1. Umowa Konsorcjum zawarta jest na czas określony od dnia jej podpisania do czasu

rozliczenia Umowy z NCBR i wygaśnięcia wszelkich zobowiązań z niej wynikających, w

tym obowiązków sprawozdawczych, z zastrzeżeniem ust. 2-4, a także wygaśnięcia

wszelkich zobowiązań w ramach Umowy Konsorcjum.

2. W przypadku ostatecznego odrzucenia Wniosku albo ostatecznej odmowy przyznania

środków finansowych przez NCBR (także po wyczerpaniu środków ochrony prawnej)

Umowa Konsorcjum ulega rozwiązaniu z dniem wydania przez uprawniony organ

ostatecznej decyzji/prawomocnego i ostatecznego orzeczenia o odrzuceniu Wniosku albo

o odmowie przyznania środków finansowych, a także wygaśnięcia wszelkich zobowiązań

w ramach Urnowy Konsorcjum.

3. W przypadku unieważnienia konkursu, Umowa Konsorcjum ulega rozwiązaniu z dniem

ogłoszenia przez NCBR decyzji o unieważnieniu konkursu, a także wygaśnięcia

wszelkich zobowiązań w ramach Umowy Konsorcjum.

4. W przypadku wycofania przez Konsorcjum Wniosku, Umowa Konsorcjum ulega

rozwiązaniu z dniem wycofania Wniosku, a także wygaśnięcia wszelkich zobowiązań

w ramach Umowy Konsorcjum.

§10

Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

1. Prawem właściwym dla Umowy Konsorcjum jest prawo polskie.

2. Wszelkie ewentualne spory dotyczące Umowy Konsorcjum rozstrzygane będą

polubownie, a w przypadku niemożności takiego ich rozwiązania w terminie 30 dni

od dnia doręczenia Stronie pisma z roszczeniem drugiej Strony - spory rozstrzygać będzie

Sąd powszechny właściwy dla siedziby Lidera Konsorcjum.

§11
Postanowienia końcowe

1. W celu skutecznej realizacji Umowy Konsorcjum, każda ze Stron wyznacza osobę

odpowiedzialną za bieżące kontakty z pozostałymi Stronami - lista tych osób określona

jest w Załączniku nr 3 do Umowy Konsorcjum. Zmiana Załącznika nr 3 nie wymaga

zmiany Umowy Konsorcjum a jedynie pisemnego poinformowania pozostałych Stron

o zmianie osoby odpowiedzialnej za bieżące kontakty z pozostałymi Stronami.



2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy Konsorcjum wymagają zgody wszystkich Stron,

wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

3. Umowa Konsorcjum została sporządzona w 10 jednobrzmiących egzemplarzach:

- 2 egzemplarze dla Lidera Konsorcjum,

- l egzemplarz dla pozostałych członków Konsorcjum,

- l egzemplarz dla NCBR.

4. Integralną część Umowy Konsorcjum stanowią załączniki:

1) Załącznik nr l - Strategia Zarządzania Ryzykiem;

2) Załącznik nr 2 - Wzór pełnomocnictwa dla Lidera;

3) Załącznik nr 3 - Lista osób odpowiedzialnych za bieżące kontakty w ramach

Konsorcjum.

5. Umowa Konsorcjum wchodzi w życie z dniem zawarcia przez co rozumie się datę

złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron.
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PODPISY STRON UMOWY

Lider Konsorcjum
Politechnika Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu przy Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
50-370 Wrocław, NIP: 896-000-58-51, REGON: 000001614

(pełna nazwa podmiotu, siedziba, NIP, KRS, REGON)

-000001614-
POLJTECHN1KA WROCŁAWSKA

Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

NIP 896-000-58-51

(pieczęć firmowa)

K T O

(podpis wraz z pieczęcią)
Pną/! Tadeusz Wi

(podpis wraz z pieczęcią)

MIR ŻACZEK

Umowa Konsorcjum dla projektu pn.:
„Badania i Symulacje Skutków Oddziaływania Impulsów HPM"



P O D P I S Y S T R O N U M O W Y :

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
z siedzibą w Warszawie (00-908) przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,

REGON: 012122900, NIP 5270206300,

(pełna nazwa podmiotu, siedziba, MP, KRS, REGON)

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. gon. Sylwestra Kaliskiego 2

00-908 Warszawa 46
IV skr. poczt. 50 |y

(pieczęć firmowa)

REKTOR-KOMENDANT
WOJSKOWEJ AKADEMJI TECHNICZNEJ

(podpis osoby reprezentującej jednostkę)
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PODPISY STRON UMOWY CD:

Członek Konsorcjum

Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12,
kod: 80-233, NIP 584-020-35-93, REGON 000001620

(pełna nazwa podmiotu, siedziba, NIP, KRS, REGON)

POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G. Narutowicza 11/12,80 233
NIP 584-020-35-93 REGON OOOOOló

(pieczęć firmowa)

r^
(podpis wraz z nieczęcią)

Prof. Henryk Krawczyk

(podpis wraz z pieczęcią)
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PODPISY STRON UMOWY CD:

Członek Konsorcjum

Akademia Marynarki Wojennej z siedzibą w Gdyni, ul. Smidowicza 69,
81-103 Gdynia, NIP: 586-010-46-93, Regon: 190064136

(pełna nazwa podmiotu, siedziba, NIP, KRS, REGON)

AKADEMIA MAflYNARW WOJENNEJ
m. Bohaterów Westerplatte
81-103 Gdynia - Oksywie

NIP: 586-010-43-93
REGON:. 1900841.36

(pieczęć firmowa)

KANCLERZ
Akademii Maryttftki Wojennej

(podpis wraz z pieczęcią)
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PODPISY STRON UMOWY CD:

Członek Konsorcjum

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia 05-220 Zielonka ul. Prymasa Stefana
Wyszyńskiego 7 , NIP: 125-00-00-208, KRS: 0000159112, REGON: 010153990

WOJSKOWY INSTYTUT
TECHNICZNY UZBROJENIA
ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 7

05-220 Zielonka

(pieczęć firmowa)

DYREKTOR

pik dr int, Jacek DORKO WSKI

( podpis wraz z pieczęcią )

( podpis wraz z pieczęcią)
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PODPISY STRON UMOWY CD:

Członek Konsorcjum

Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki l, 00-661 Warszawa

NIP 525-000-58-34, REGON 000001554

(pełna nazwa podmiotu, siedziba, NIP, KRS, REGON)

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
F i JUitechniki 1,00-661 Warszawa

(pieczęć firmowa)

Rajmund Bacewicz

(podpis wraz z pieczęcią)

(podpis wraz z pieczęcią)

16



P O D P I S Y STRON UMOWY CD:

Członek Konsorcjum

02' ÓW /^r^aA&;./r/^
(pełna nazwa podmiotu, siedziba, NIP, KRS, REGON)

Q WE D Sp. i ••••
ul. Krzywickiego 12 tok. 1,02478 Warszawa
NIP PL 1132173057 âx(*48) 2262162 99
www.qwed.eu, e-mail: info@qwed.eu

(pieczęć firmowa)

Janusz Rudnicki ^ „

(podpis wraz z pieczęcią)
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PODPISY STRON UMOWY CD:

Członek Konsorcjum
3O

'
(pełna nazwa podmiotu, siedziba, NIP, KRS, REGON)

PIT-RADWAR Spółka Akcyjna
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30
Regon 141301063, NIP 525-000-92-98

KRS 0000297470

(pieczęć firmowa)

CZŁONKZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU
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Załącznik nr l

Strategia Zarządzania Ryzykiem
(załączony plik PDF)



Załącznik nr 2
Wzór pełnomocnictwa

pieczęć nagłówkowa podmiotu
(miejscowość, dnia 2075 r.)

PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniufwazwa podmiotu) z siedzibą w , ul , kod: - , NIP ,
Regon , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: ,bedącej Członkiem
Konsorcjum utworzonego na podstawie Umowy Konsorcjum, zawartej w dniu 2015 r.,
we Wrocławiu, (dalej: Umowa Konsorcjum)w związku z ogłoszonym przez Komitet Sterujący do spraw badań
naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju (dalej: NCBR)z dniem 25 czerwca 2015 r. Konkursem Nr 2/PS/2015 na wykonanie projektów
w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa
państwa pn. „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej", (dalej: Konkurs) w zakresie
udziału w Konkursie na wykonanie i fmasowanie Projektu pn.: „Badania i Symulacje Skutków Oddziaływania
Impulsów HPM" (dalej: Projekt)oraz prowadzenia negocjacji z NCBR w zakresie zawarcia Umowy
o wykonanie i finansowanie Projektu udzielam/y pełnomocnictwa:

Politechnice Wrocławskiej
(pełna nazwa Lidera)

z siedzibą we Wrocławiu, przy Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław,
NIP: 896-000-58-51, REGON: 000001614, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy ...- Wydział....... Gospodarczy KRS pod numerem KRS: -
będącej Liderem w Umowie Konsorcjum,

do reprezentowania (podmiot): :
1) we wszystkich sprawach związanych z udziałem w Konkursie, w tym w szczególności do:

a) bieżących kontaktów z NCBR;
b) podpisania w imieniu i na rzecz (podmiot): Wniosku

0 finansowanie wykonania Projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa,
w tym wszelkich oświadczeń i Załączników objętych Wnioskiem;

c) złożenia do NCBR Wniosku o finansowanie wykonania Projektu realizowanego na rzecz obronności
1 bezpieczeństwa państwa, w tym wszelkich oświadczeń i Załączników objętych Wnioskiem;

d) składania do NCBR wszelkich wyjaśnień, oświadczeń, uzupełnień i innych dokumentów;
e) wnoszenia środków ochrony prawnej, w ramach procedury odwoławczej lub procedury składania

protestów, zgodnie z Regulaminem Konkursu;
2) w negocjacjach z NCBR Umowy o wykonanie i finansowanie Projektu.

Pełnomocnik może ustanowić dalszego pełnomocnika do działania w zakresie wskazanym
w niniejszym pełnomocnictwie.

podpis/-y
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Załącznik nr 3

Wrocław, 11.09.2015r.

Lista osób odpowiedzialnych za bieżące kontakty
w ramach Konsorcjum

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Jednostka wchodząca
w skład Konsorcjum

Lider Konsorcjum
Politechnika Wrocławska

Członek Konsorcjum
Politechnika Warszawska

Członek Konsorcjum
Politechnika Gdańska

Członek Konsorcjum
Akademia Marynarki
Wojennej
Członek Konsorcjum
Wojskowa Akademia
Techniczna
Członek Konsorcjum
Wojskowy Instytut
Techniczny Uzbrojenia

Członek Konsorcjum
QWED Sp. z o.o.

Członek Konsorcjum
PIT RADWAR S.A.

Osoba
odpowiedzialna

Piotr Słobodzian

Bartłomiej Salski

Rafał Lech

Adam Lamęcki

Józef Małecki

Leszek Nowosielski

Dariusz Gibalski

Marzena Olszewska-
Placha

Dariusz Kazaniecki

Dane kontaktowe
(e-mail, telefon)

piotr. slobodzian@pwr.edu. ol
tel. 713204583

bsalski@ire.pw.edu.pl
tel. 222347622

rlech@eti.pg.gda.pl
tel. 58 348 62 99
adlam@eti.pg.gda.pl
tel. 58 347 29 17

i.malecki@amw.gdynia.pl
tel. 261 26 25 67

leszek.nowosielski@wat.edu.pl
tel. 261 83 70 48, 508 726 824

żak 14@witu.mil.pl
tel. 22 761 45 64, 22 7614575

molszewska@qwed.com.pl
tel. 22 625 73 19

dariusz.kazaniecki@pitradwar.com
tel. 695 212 724


