
UMOWA KONSORCJUM
zawarta dnia 14.11.2016 roku w Gdańsku

pomiędzy:

1. Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą w Gdańsku (80-309), przy ul. J. Bażyńskiego 8,
NIP: 584-020-32-39, REGON: 000001330, reprezentowanym przez:

Prof. dr. hab. Krzysztofa Bielawskiego. - Prorektora ds. Rozwoju Uniwersytetu
Gdańskiego,

zwanym dalej „Liderem" lub „Liderem Konsorcjum"

2. Uniwersytetem Szczecińskim z siedzibą w Szczecinie (70-453), przy al. Papieża Jana
Pawła II 22a, NIP: 851-020-80-05, REGON: 001208777, reprezentowanym przez:
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71 Tzwanym dalej „USz", \l

3. Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z siedzibą w Gdyni (81-
127), przy ul. Śmidowicza 69, NIP: 586-01-04-693, REGON: 190064136, reprezentowa-
nym przez:

Kmdr. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta - Rektora Akademii Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte,

zwanym dalej „AMW",

4. Instytutem Morskim w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-830), przy ul. Długi Targ
41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Są-
dowego pod numerem KRS: 0000026943, NIP: 583-00-03-579, REGON: 000145069, re-
prezentowanym przez:

Dr. Kazimierza Szeflera- Dyrektora Instytutu Morskiego

zwanym dalej „IM",

zwanymi dalej łącznie „Partnerami", lub „Partnerami Konsorcjum".

Lider Konsorcjum oraz Partnerzy Konsorcjum zwani są w dalszej części Umowy „Stronami"
lub „Członkami Konsorcjum".

PREAMBUŁA
Biorąc pod uwagę, że:

l. Projekt „Narodowe Centrum Badań Bałtyckich" decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 23 lutego 2011 roku został wpisany na Polską Mapę Drogową Infra-
struktury Badawczej (PMDIB);



2. Misją NCBB jest integracja środowiska naukowego, w tym oceanograficznego, zwią-
zanego z interdyscyplinarnymi badaniami dotyczącymi Morza Bałtyckiego;

3. Partnerzy posiadają wieloletnie doświadczenie współpracy przy dotychczasowym
tworzeniu Narodowego Centrum Badań Bałtyckich, realizacji projektów naukowo-
badawczych, tworzeniu Krajowych i Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji o cha-
rakterze morskim (ISP-1 Technologie off-shore i portowo- logistyczne oraz KIŚ 20)
oraz w ramach regionalnej inicjatywy Pomorski Trójkąt Wiedzy;

4. Projekt Narodowego Centrum Badań Bałtyckich jest zawarty w Kontrakcie Teryto-
rialnym Województwa Pomorskiego;

5. Projekt jest wspierany przez Miasto Gdynia;

Partnerzy zawierają niniejszą Umowę Konsorcjum Projektu „Narodowe Centrum Badań
Bałtyckich", zwaną w dalszej części „Umową" o treści jak poniżej:

§ 1
Definicje

Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o:
1. Beneficjent Projektów - należy przez to rozumieć Lidera oraz Partnerów Konsorcjum

utworzonego w celu realizacji Projektów, o których mowa w niniejszej Umowie;
2. Biuro Konsorcjum - oznacza jednostkę organizacyjną Konsorcjum prowadzoną przez

Lidera Konsorcjum, powołaną w celu zapewnienia funkcjonowania Konsorcjum oraz
wsparcia realizacji Projektów. Biuro Konsorcjum działa w strukturze Instytutu Oceano-
grafii Uniwersytetu Gdańskiego;

3. Dofinansowanie - należy przez to rozumieć środki publiczne przyznane na sfinansowa-
nie części kosztów kwalifikowanych ponoszonych w ramach realizacji Projektów;

4. Kierownik Projektów- oznacza osobę kierującą Projektem „Narodowe Centrum Badań
Bałtyckich" oraz innymi Projektami, o które będzie się ubiegać Konsorcjum, a także
osobę kierującą Biurem Konsorcjum wyznaczoną przez Lidera w imieniu, którego działa
Dyrektor Instytutu Oceanografii. W przypadku, gdy Strony postanowią powołać do każ-
dego z Projektów z osobna inną osobą jako Kierownika Projektu, postanowienia umowy
dotyczące Kierownika Projektów stosuje się odpowiednio do takiego Kierownika, chyba,
że Strony w drodze zawartego porozumienia postanowią inaczej;

5. Konsorcjum - oznacza Konsorcjum powołane na podstawie niniejszej umowy pomiędzy
Liderem i Partnerami;

6. Lider Konsorcjum - podmiot reprezentujący członków powołanego niniejszą Umową
Konsorcjum wobec podmiotów zewnętrznych;

7. Partner - oznacza podmiot będący obok Lidera Konsorcjum jednym z członków Kon-
sorcjum powołanego na podstawie niniejszej Umowy pomiędzy Liderem Konsorcjum i
pozostałymi członkami Konsorcjum.

8. Projektach - Narodowe Centrum Badań Bałtyckich (NCBB) i inne Projekty, o które bę-
dzie ubiegać się Konsorcjum;



9. Komitet Sterujący - gremium powołane przez Strony, składające się z przedstawicieli
Stron oraz Kierownika Projektów, podejmujące decyzje dotyczące Projektów oraz Kon-
sorcjum jako całości;

10. Siła wyższa - należy przez to rozumieć zdarzenie, bądź połączenie zdarzeń, niezależnych
od Stron niniejszej Umowy, które uniemożliwiają w całości lub w części wykonywanie
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i
którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć, poprzez działanie z należytą staran-
nością;

§2
Cel i przedmiot umowy

1. Strony zgodnie postanawiają, że zawiązują Konsorcjum, które będzie działać pod
uzgodnioną nazwą „Narodowe Centrum Badań Bałtyckich". Konsorcjum może uży-
wać skróconej nazwy NCBB.

2. Celem Konsorcjum jest utworzenie Narodowego Centrum Badań Bałtyckich (NCBB).
Cel ten realizowany będzie poprzez:
1) integrację instytucji naukowych wchodzących w skład Konsorcjum w celu koor-

dynacji interdyscyplinarnych badań naukowych na rzecz racjonalnego zarządza-
nia, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska morskiego;

2) wspólne identyfikowanie priorytetów i obszarów badawczych w kierunku genero-
wania interdyscyplinarnych projektów badań morza i kluczowych technologii do
badań morza realizowanych solidarnie przez członków konsorcjum;

3) zbudowanie trwałej zorganizowanej sieci zasobów do wsparcia realizacji projek-
tów naukowo- badawczych;

4) działalność edukacyjną wspierającą administrację rządową i samorządową oraz
gospodarkę w regionach nadmorskich;

5) promocję osiągnięć nauki w celu poprawy pozycji gospodarczej regionów nad-
morskich i konkurencyjności podmiotów działających na ich terenie;

6) gromadzenie i udostępnianie baz danych, publikacji naukowych, innowacyjnych
zbiorów informacji na temat nowych badań i technologii;

7) tworzenie i zarządzanie infrastrukturą badawczą;
8) zarządzanie nieruchomościami związanymi z przedmiotem działania Konsorcjum;
9) implementację najnowszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych;
10) budowanie nieruchomości uwzględniających specyfikę prowadzenia badań nau-

kowych;
11) współpracę z agendami rządowymi i ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą.

3. Strony zgodnie postanawiają, że
1) Projekty będą miały na celu integrację instytucji naukowych i naukowo-

dydaktycznych;
2) NCBB będzie działać na polu nauki i edukacji na rzecz racjonalnego zarządzania i

zrównoważonego rozwoju strefy brzegowej Bałtyku, ochrony środowiska mor-
skiego oraz zwiększenia innowacyjności gospodarki morskiej;



3) Projekty ukierunkowane będą na poszukiwanie i tworzenie nowych dróg współ-
pracy instytucji naukowych i uczelni akademickich z lokalnym samorządem, ad-
ministracją państwową i innowacyjnym biznesem w celu skutecznej realizacji za-
łożeń Polityki Morskiej Polski;

4) NCBB wzmocni potencjał polskich instytucji naukowych przy występowaniu o
duże projekty naukowo-badawcze oraz infrastrukturalne w ramach programów
polskich i międzynarodowych;

5) Konsorcjum będzie miało charakter otwarty, a jego skład będzie mógł podlegać
poszerzeniu o nowe podmiotu i instytucje, o czym będą decydować Partnerzy na
wniosek Lidera.

§3
Czas obowiązywania umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. W przypadku zawarcia przez Lidera w imieniu Konsorcjum umów o wykonanie i fi-

nansowanie Projektów, Członkowie Konsorcjum zobowiązują się do ich wykonania
zgodnie z podziałem prac oraz harmonogramem realizacji Projektów, a także pono-
szenia związanych z tym koniecznych kosztów.

§ 4
Uprawnienia Lidera konsorcjum

1. Członkowie Konsorcjum ustanawiają Liderem Uniwersytet Gdański
2. Członkowie Konsorcjum ustalają, że bieżące prowadzenie spraw Konsorcjum będzie

powierzone Liderowi Konsorcjum poprzez utworzone w jego strukturze organizacyj-
nej Biuro Konsorcjum.

3. Koszty utrzymania Biura Konsorcjum ponoszą Członkowie Konsorcjum w częściach
równych wpłacając na wskazany rachunek bankowy zaliczki w okresach kwartalnych,
których wysokość ustalą Członkowie Konsorcjum w terminie do 30 dnia pierwszego
miesiąca kwartału kalendarzowego. W przypadku pozyskania środków na utrzymanie
Biura, Członkowie Konsorcjum mogą podjąć ustalenie co do wstrzymania zaliczek.
Lider Konsorcjum jest zobowiązany przekazywać co sześć miesięcy Członkom Kon-
sorcjum zestawienie kosztów prowadzenia Biura Konsorcjum.

4. Lider może zatrudniać pracowników Biura Konsorcjum.
5. Lider Konsorcjum upoważniony jest do:

1) złożenia wniosków o dofinansowanie Projektów w imieniu i na rzecz Konsorcjum;
2) poświadczania za zgodność z oryginałem w imieniu Członków Konsorcjum do-

kumentów niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie Projektów;
3) reprezentowania Członków Konsorcjum na zewnątrz, w tym wobec instytucji fi-

nansujących Projekty;
4) przekazywania wniosków o płatność na zasadach wskazanych w umowach o dofi-

nansowanie Projektów;



5) zawierania na rzecz i w imieniu Członków Konsorcjum umów na wykonanie Pro-
jektów i w razie potrzeb dokonywania w nich zmian;

6) pośredniczenia w przekazywaniu Członkom Konsorcjum środków finansowych z
instytucji dofinansowującej Projekty na zasadach przewidzianych w umowach na
realizację Projektów i ich rozliczanie;

7) reprezentowania Członków Konsorcjum w związku z wykonywaniem umów na
realizację Projektów;

8) zapraszania osób trzecich do uczestnictwa w Konsorcjum oraz podpisywania w
imieniu Członków Konsorcjum z osobami trzecimi umowy o przystąpieniu do
Konsorcjum;

9) rozliczenia Projektów zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie Projek-
tów.

l .Złożenie wniosków o dofinansowanie, zawarcie lub zmiana treści umów o dofinan-
sowanie nastąpi po uprzedniej pisemnej akceptacji przez tych Członków Konsorcjum,
których dana czynności dotyczy, a w szczególności ma wpływ na dotyczące ich kwe-
stie finansowe (wynagrodzenie, rozliczenia) lub zakres prac.
2. Nie udzielenie przez Członka Konsorcjum odpowiedzi w przedmiocie zgody, o któ-
rej mowa w ust. l przez okres 7 dni od dnia wystąpienia ojej udzielenie oznaczać bę-
dzie udzielenie takiej zgody.

§5
Obowiązki Członków Konsorcjum

Członkowie Konsorcjum zobowiązują się do dołożenia najwyższej staranności przy
realizacji celów zawartych w Umowie, zgodnie z posiadaną wiedzą, doświadczeniem
i technologią wymaganą przy realizacji tych celów, uwzględniając zawodowy charak-
ter przedmiotowych czynności, jak również do prawidłowego i rzetelnego ponoszenia
wydatków, w tym środków finansowych uzyskanych w ramach Projektów, a także zo-
bowiązują się dołożyć maksymalnej staranności dla osiągnięcia zamierzonego celu
Konsorcjum, w tym do zgodnego współdziałania oraz wzajemnej konsultacji podej-
mowanych przez siebie działań, w ramach zadań wyznaczonych Partnerom przez
Konsorcjum.
Do obowiązków Lidera Konsorcjum należy:
1) składanie raportów rocznych i końcowych z realizacji Projektów oraz udostępnia-

nie pozostałym Partnerom wszelkich informacji na temat bieżącej działalności w
zakresie Projektów;

2) złożenia wniosków o dofinansowanie Projektów w imieniu Konsorcjum;
3) składania w imieniu Konsorcjum w toku rozpatrywania ww. wniosków oświad-

czeń woli i wiedzy, a także poświadczania kopii dokumentów za zgodność z ory-
ginałem, zadawania pytań, składania wyjaśnień dotyczących treści wniosków;



4) zawarcia z instytucją dofinansowującą na rzecz i w imieniu wszystkich Partnerów
Umów o dofinansowanie, pod warunkiem ich uprzedniego zaakceptowania przez
wszystkich Partnerów;

5) dokonywania zmian w Umowach o dofinansowanie w razie potrzeby i po uprzed-
nim ich uzgodnieniu z Partnerami i akceptacji przez Partnerów oraz informowanie
instytucji dofinansowującej w formie pisemnej o zmianach w tych Umowach z
uwzględnieniem postanowień § 4 ust. 6 Umowy;

6) reprezentowania Partnerów Konsorcjum w związku z wykonywaniem Umów o
dofinansowanie, w tym w kontaktach z instytucją dofinansowującą;

7) zapewnienia wniesienia przez Partnerów zadeklarowanego wkładu własnego, jeże-
li jest wymagany zgodnie z Umowami o dofinansowanie;

8) pośredniczenia w przekazywaniu Partnerom środków finansowych otrzymanych z
instytucji dofinansowującej na zasadach przewidzianych w Umowie o dofinanso-
wanie oraz w ich rozliczaniu;

9) bieżącego kontaktowania się z instytucji dofinansowującą w imieniu własnym i
Partnerów w celu sprawnej i należytej realizacji Projektów;

10) przygotowania i składania do instytucji dofinansowującej w wymaganym terminie
wniosków o płatność oraz wymaganych raportów z przebiegu realizacji Projektów,
wg zasad określonych w Umowach o dofinansowanie;

11) reprezentowanie Partnerów w kontaktach z podmiotami i instytucjami zewnętrz-
nymi;

3. Do obowiązków Partnerów Konsorcjum należy:
1) uczestniczenie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie;
2) udział w pracach Konsorcjum mających na celu zapewnienie realizacji Projektów;
3) zapewnienie przy realizacji zadań wynikających z Harmonogramów wykonania

Projektów udziału osób o odpowiednich kwalifikacjach;
4) wniesienie zadeklarowanego wkładu własnego na realizację Projektów, jeżeli jest

wymagany zgodnie z Umowami o dofinansowanie;
5) gromadzenie, przechowywanie i archiwizacja dokumentacji związanej z realizo-

wanymi Projektami w okresie ich trwania oraz przez okres nie krótszy niż stano-
wią to wymagania przepisów prawa lub Umów o dofinansowanie;

6) umożliwienie uprawnionym podmiotom przeprowadzenia czynności kontrolnych i
audytowych w zakresie związanym z Projektami, w tym dostępu do miejsc reali-
zacji poszczególnych zadań Projektów;

7) powstrzymanie się od działania na szkodę pozostałych Partnerów lub działania na-
ruszającego dobra osobiste takie jak renoma i dobre imię Partnerów.

4. Partnerzy zobowiązują się niezwłocznie poinformować Lidera Konsorcjum na piśmie
o wszelkich przeszkodach przy realizacji zadań i o możliwości zaprzestania realizacji
zadań, a także niezwłocznie informować się wzajemnie o sprawach istotnych dla nale-
żytej realizacji Projektów.

5. Partnerzy zobowiązują się do stosowania otrzymanych od Lidera Konsorcjum proce-
dur, instrukcji, regulaminów oraz wzorów dokumentów wprowadzanych i aktualizo-



wanych przez Lidera Konsorcjum w trakcie realizacji Projektów związanych z reali-
zacją Projektów.

6. Partnerzy zobowiązują się udostępnić Liderowi Konsorcjum oraz instytucji dofmansu-
jącej Projekty do wglądu wszelkie dokumenty związane z Projektami. Prawo wglądu
do dokumentów Partner zapewnia przez cały okres obowiązywania Umowy.

7. W przypadku, gdy Partner planuje zlecanie wykonania części zadań przypisanych
Partnerowi we wnioskach o dofinansowanie Projektów osobom trzecim uzgodni to
pisemnie z Liderem Konsorcjum, chyba że dotyczy to drobnych czynności technicz-
nych (w szczególności usługi transportowe, konserwacja, naprawa urządzeń).

8. Partnerzy zobowiązują się do współpracy z upoważnionymi instytucjami krajowymi i
Unii Europejskiej zgodnie z Umowami o dofinansowanie Projektów w zakresie kon-
troli prawidłowej realizacji Projektów.

9. Partnerzy zobowiązują się do realizacji Projektów zgodnie z harmonogramami i kosz-
torysami Projektów.

10. Strony ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację Projektów.
11. Każdy z Członków Konsorcjum odpowiada za realizację przypadających na niego za-

dań wynikających z realizacji Projektów. Warunkiem odstąpienia od odpowiedzialno-
ści jest zrealizowanie wszystkich przypadających na danego Członka Konsorcjum za-
dań.

12. Członek Konsorcjum odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
obowiązków przejmuje odpowiedzialność za uczynienie zadość roszczeniom osób
trzecich wynikającym z nienależytego wykonania Projektów.

13. Jeżeli osoba trzecia zażąda jakiejkolwiek należności lub wystąpi do Członków Kon-
sorcjum o zapłatę kary umownej - obowiązkiem realizacji roszczeń finansowych lub
pokrycia kar umownych zostanie obciążony ten Członek Konsorcjum, który doprowa-
dził do powstania szkody i zaistniałej sytuacji.

§ 6
Sposób współdziałania i zarządzania realizacją Projektów

1. Kierownik Projektów, będzie odpowiedzialny za merytoryczną i finansową realizacją
Projektów oraz za kierowanie Biurem Konsorcjum. Każda ze stron Umowy wyznaczy
osobę odpowiedzialną za bieżące kontakty z pozostałymi Członkami Konsorcjum.

2. Strukturę organizacyjną Konsorcjum tworzą:
1) Komitet Sterujący;
2) Biuro Konsorcjum prowadzone przez Lidera;
3) Lider Konsorcjum i Partnerzy.

3. W skład Komitetu Sterującego wchodzą Kierownik Projektów oraz powołani przez
Strony przedstawiciele Stron.

4. Przedstawiciele Stron w Komitecie Sterującym są delegowani do Komitetu Sterujące-
go przez Strony na podstawie pełnomocnictwa, a każda ze Stron może swobodnie do-
konywać zmiany swojego przedstawiciela, przy czym każdorazowo wymagane jest pi-
semne powiadomienie pozostałych Stron o dokonanej zmianie.



5. Funkcję Przewodniczącego Komitetu Sterującego pełni członek Komitetu Sterującego
będący przedstawicielem Lidera Konsorcjum.

6. Do zadań Komitetu Sterującego należy:
1) nadzór nad realizacją postanowień niniejszej umowy i nadzór nad realizacją mery-

toryczną i finansową projektu będącego przedmiotem niniejszej umowy;
2) uzgadnianie decyzji związanych z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie

Projektów;
3) proponowanie wprowadzenia niezbędnych zmian w Umowach o dofinansowanie

lub Umowie Konsorcjum;
4) konsultowanie oraz uzgadnianie wszystkich istotnych decyzji i czynności podej-

mowanych w trakcie realizacji Projektów;
5) określanie szczegółowych zasad współdziałania i zarządzania realizacją Projek-

tów;
6) przygotowywanie wspólnego stanowiska w kontaktach z osobami trzecimi;
7) monitorowanie merytoryczne, formalne i finansowe przebiegu realizacji Projek-

tów, w szczególności na podstawie okresowych wniosków o płatność zawierają-
cych sprawozdanie z realizacji Projektów;

8) uzgadnianie podziału pomiędzy Partnerów zadań nie przewidzianych w Umowie, a
niezbędnych do realizacji Projektów lub Umów o dofinansowanie;

9) podejmowanie decyzji w sprawie wykluczenia Partnera Konsorcjum;
10)rozstrzyganie kwestii spornych między Partnerami Konsorcjum.

7. Posiedzenia Komitetu Sterującego zwołuje Przewodniczący Komitetu Sterującego z
własnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na pisemny wniosek Strony Konsorcjum. Do-
puszczalne jest podejmowanie uchwał przez Komitet Sterujący, poza posiedzeniem, w
trybie obiegowym.

8. Każdy z przedstawicieli Stron posiada jeden głos. Jednakże w dokumencie powołują-
cym Projekty do realizacji, Strony Konsorcjum mogą ustalić inny podział głosów, w
tym zależny od wysokości wniesionego przez Strony wkładu do Projektów.

9. Komitet Sterujący podejmuje wszystkie uchwały zwykłą większością głosów. Do
ważności posiedzenia Komitetu Sterującego (kworum) potrzebna jest obecność co
najmniej 2/3 głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Przewodniczące-
go Komitetu Sterującego.

10. Komitet Sterujący nie może podejmować decyzji o rozwiązaniu lub zmianie niniejszej
Umowy Konsorcjum. Wyłączną kompetencję do podjęcia decyzji o rozwiązaniu lub
zmianie niniejszej Umowy Konsorcjum posiadają Strony.

11. Z każdego posiedzenia Komitetu Sterującego sporządzany jest protokół, zatwierdzany
na następnym posiedzeniu. Brak zatwierdzenia protokołu nie ma wpływu na dalsze
prace Komitetu Sterującego oraz na wykonywanie postanowień niniejszej Umowy.

§7
Aspekty finansowe



1. Otrzymane dofinansowanie na realizacje Projektów zostanie podzielone pomiędzy
Partnerów Konsorcjum zgodnie z przyjętym podziałem zadań badawczych, odpo-
wiednio do kosztów każdego z zadań, na zasadach zawartych w umowach o dofinan-
sowanie. Zadania zaplanowane w Projektach będą nawiązywały m.in. do treści zawar-
tych we wnioskach przygotowanych na konkursy Polskiej Mapy Drogowej Infrastruk-
tury Badawczej.

2. Lider dokonuje przelewu kwot przewidzianych na realizację zadań wyszczególnio-
nych w ustalonych harmonogramach realizacji Projektów na rachunek bankowy Part-
nera po akceptacji i rozliczeniu etapu poprzedniego. W przypadku braku akceptacji
przez instytucję dofinansowującą wyników etapu poprzedniego, przelewy mogą zostać
wstrzymane. Możliwe jest wypłacenie zaliczki na poczet kolejnego zadania po uzy-
skaniu zaakceptowanego przez Partnera stopnia zaawansowania etapu poprzedzające-
go oraz otrzymania środków na ten cel od instytucji dofinansowującej.

3. Partnerzy Konsorcjum odpowiadają finansowo za niezrealizowanie etapów Projektów.
W szczególności Partnerzy odpowiedzialni za niezrealizowanie Projektów obowiązani
są do pokrycia wynikłych stąd kar finansowych.

4. Partner Konsorcjum ponosi odpowiedzialność za swoich podwykonawców jak za wła-
sne działania lub zaniechania.

§8
Zasady komunikacji i podejmowania decyzji

1. Kierownik Projektów poprzez Biuro Konsorcjum zapewnia sprawną komunikację po-
między Partnerami, a przepływ istotnych informacji pomiędzy Partnerami dotyczący
realizowanych Projektów odbywał się będzie za pośrednictwem i wiedzą Lidera.

2. W imieniu Partnera za sprawną komunikację z Biurem Konsorcjum oraz przepływ in-
formacji na poziomie Partnera odpowiada Przedstawiciel Strony.

3. Korespondencja przesyłana przez Kierownika Projektów do Partnerów powinna być
kierowana na adres do korespondencji Partnerów wskazany w Umowie Konsorcjum
lub na uzgodniony adres poczty elektronicznej.

4. Partner zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Kierownika Projektów o
każdej zmianie adresu i danych kontaktowych. W przypadku braku takiego powiado-
mienia, informacja wysłana na ostatni znany Kierownikowi Projektów adres Partnera
uważana jest za skutecznie doręczoną.

§ 9
Sposób monitorowania, sprawozdawczości i kontroli

1. Lider Konsorcjum zobowiązuje się do koordynacji działań dotyczących monitorowa-
nia i kontroli Projektów podejmowanych zgodnie z zawartymi w przyszłości Umo-
wami o dofinansowanie Projektów, obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycz-
nymi instytucji dofinansowującej. Monitorowanie i kontrolowanie będzie w szczegól-
ności dotyczyć postępów finansowych oraz postępów rzeczowych realizacji Projek-
tów.

-



. W zakresie monitoringu rezultatów Projektów, Umowa obowiązuje przez okres prze-
widziany w umowach o dofinansowanie.

. Lider Konsorcjum i Partnerzy postanawiają zgodnie współpracować w zakresie ko-
niecznych audytów zewnętrznych oraz kontroli prawidłowej realizacji Projektów
przeprowadzonych przez podmioty kontrolujące.

. Partnerzy zobowiązują się do niezwłocznego udzielania wszystkich informacji służą-
cych prawidłowemu monitorowaniu i kontroli Projektów, zgodnie z zawartymi w
przyszłości Umowami o dofinansowanie Projektów, obowiązującymi przepisami pra-
wa oraz wytycznymi instytucji dofinansowującej, w tym w szczególności:

1) niezwłocznego informowania Kierownika Projektów i Lidera Konsorcjum o pro-
blemach w realizacji Projektów;

2) zapewnienia Kierownikowi Projektów i Liderowi Konsorcjum oraz podmiotom
kontrolującym wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektów;

3) umożliwienia podmiotom kontrolującym przeprowadzenia czynności kontrolnych i
audytowych w siedzibie Lidera Konsorcjum, w siedzibie Partnerów, jak i w miejscu
realizacji Projektów;

4) udzielania Kierownikowi Projektów i Liderowi Konsorcjum oraz podmiotom kon-
trolującym wszystkich niezbędnych informacji odnoszących się do postępów w rea-
lizacji Projektów i efektywności jego wdrażania;

5) udostępniania na pisemne żądanie Kierownika Projektów i Lidera Konsorcjum oraz
podmiotów kontrolujących każdorazowo pełnej dokumentacji księgowej dotyczącej
realizacji Projektów. Badanie przedstawionej przez Partnera dokumentacji może na-
stąpić w jego siedzibie.

§10
Klauzula poufności

. Partnerzy zobowiązują się do nieujawniania informacji dotyczących Partnerów lub
Projektu osobom trzecim, w szczególności zobowiązują się do zachowania w tajemni-
cy wszystkich prace przewidzianych do wykonania w Projektach w zakresie, w jakim
jest to niezbędne dla interesów Partnerów.

. Komitet Sterujący może ustanowić politykę informacyjną Projektów obowiązującą
Strony Projektów przy ich realizacji. Zastosowanie się do polityki informacyjnej Pro-
jektów nie będzie stanowiło naruszenia niniejszej Umowy

. Partnerzy zobowiązują się do zastosowania swoich procedur wewnętrznych dla za-
pewnienia poufności informacji wymienianych w trakcie realizacji Umowy.

. Partnerzy zobowiązani są do zachowania poufności przekazywanych w trakcie reali-
zacji Umowy informacji poufnych podczas obowiązywania Umowy jak również przez
okres 10 lat od zakończenia Umowy.

. Zachowanie poufności obejmuje w szczególności zabezpieczenie przed dostępem osób
trzecich do dokumentów poufnych, chyba że obowiązek udostępnienia dokumentów
poufnych wynika z przepisów prawa.



6. Partnerzy zobowiązują się poinformować wszystkie osoby, które z uwagi na udział
w realizacji Umowy będą miały styczność z chronionymi informacjami o obowiązku
zachowania zasad poufności. Partnerzy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie naru-
szenia obowiązku przez wskazane osoby jak za działania własne.

7. W przypadku ujawnienia przez Partnera informacji objętych klauzulą poufności, o
których mowa w niniejszym paragrafie Partner, który przestrzegał postanowień umo-
wy wynikających z niniejszego paragrafu zastrzega sobie prawo do odszkodowania do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

§11
Prawa własności do rozwiązań powstałych w ramach Konsorcjum

1. Majątkowe prawa autorskie do utworów oraz prawa do przedmiotów własności prze-
mysłowej powstałych w wyniku realizacji Projektów należą do Członków Konsor-
cjum biorących udział w ich wytworzeniu, proporcjonalnie do zaangażowania po-
szczególnych Członków Konsorcjum w Projektach. Szczegółowy udział poszczegól-
nych Członków Konsorcjum w majątkowych prawach autorskich do utworów lub w
prawach do przedmiotów własności przemysłowej powstałych w wyniku realizacji
Projektów Członkowie Konsorcjum określą każdorazowo w odrębnej umowie.

2. W przypadku nie zawarcia odrębnej umowy, o której mowa w ust.l powyżej mająt-
kowe prawa autorskie do utworów oraz prawa do przedmiotów własności przemysło-
wej powstałych w wyniku realizacji Projektów należą do Członków Konsorcjum bio-
rących udział w ich wytworzeniu w udziale proporcjonalnym do poniesionych wydat-
ków w ramach Projektów.

3. Właściciel lub właściciele przedmiotów praw własności przemysłowej są zobowiązani
do zapewnienia ich skutecznej ochrony, przy zachowaniu uzasadnionych praw
wszystkich współwłaścicieli.

4. W przypadku współwłasności praw do przedmiotu własności przemysłowej, współ-
właściciel posiadający najwyższy udział w tych prawach jest uprawniony do złożenia
wniosku o rejestrację w Urzędzie Patentowym RP.

5. W przypadku gdy współwłaściciel praw, o których mowa w ust. 4 powyżej zrezygnuje
z ich ochrony, jest on zobowiązany do poinformowania na piśmie pozostałych współ-
właścicieli praw bez zbędnej zwłoki. W takim przypadku uprawnienie do złożenia
wniosku przechodzi na tego ze współwłaścicieli, który jako pierwszy złoży wniosek o
ochronę.

6. Współwłaściciele praw do przedmiotu własności przemysłowej ponoszą koszty ich re-
jestracji oraz utrzymania ochrony proporcjonalnie do udziału w tych prawach.

7. Jeżeli współwłaściciel praw do przedmiotu własności przemysłowej nie wyraża woli
uczestniczenia w kosztach, o których mowa w ust. 6 powyżej, lub uczestniczenia w
tych kosztach w odniesieniu do ochrony na określonym terytorium, winien powiado-
mić na piśmie pozostałych współwłaścicieli bez zbędnej zwłoki. Taki współwłaściciel
będzie wyłączony z uczestnictwa w przychodach z tytułu licencjonowania lub innej



formy komercjalizacji odpowiednio w całości lub w odniesieniu do terytorium wyłą-
czonego.

8. Każdy Członek Konsorcjum jest uprawniony do bezpłatnego wykorzystania praw do
własności przemysłowej oraz praw do utworów wytworzonych w ramach Projektów
w zakresie niezbędnym dla potrzeb ich realizacji, zgodnie z przyjętym podziałem prac
oraz harmonogramem realizacji Projektów.

9. Każdy ze współwłaścicieli praw do przedmiotu własności przemysłowej oraz praw do
utworu wytworzonego w ramach Projektów jest uprawniony do ich bezpłatnego wy-
korzystania dla potrzeb prowadzonej działalności komercyjnej, bez prawa do ich dal-
szego udostępniania.

10. Do udzielania licencji na przedmioty własności przemysłowej wytworzone w Projek-
tach uprawniony jest Członek Konsorcjum, który złożył wniosek o ich ochronę.

11. Z zastrzeżeniem ust. 7 przychody uzyskane przez Członka Konsorcjum udzielającego
licencji winny podlegać podziałowi pomiędzy wszystkich współwłaścicieli praw do
licencjonowanego przedmiotu, proporcjonalnie do udziału w tych prawach.

§12
Postanowienia dodatkowe

Strony nie wykluczają dalszej współpracy w przypadku pojawienia się możliwości wdrożenia
wyników badań uzyskanych podczas realizacji Projektów. Warunki współpracy, o których
mowa powyżej, zostaną określone przez Członków Konsorcjum i uregulowane odrębną
umową.

§13
Cesja

1. Żaden z Członków Konsorcjum nie może bez uprzedniej pisemnej zgody pozostałych
Członków przenieść na osoby trzecie całości lub części jakichkolwiek praw lub obo-
wiązków wynikających z niniejszej Umowy.

2. Nie udzielenie przez Członka Konsorcjum odpowiedzi w przedmiocie zgody, o której
mowa w ust. l przez okres 30 dni od dnia wystąpienia o jej udzielenie oznaczać bę-
dzie udzielenie takiej zgody.

§14
Rozwiązanie Umowy

1. Niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu w wyniku zawartego przez Strony Umowy poro-
zumienia.

2. Każdy z Członków Konsorcjum ma prawo wypowiedzenia Umowy z 3 miesięcznym
okresem wypowiedzenia.

§15



Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie może być interpretowane jako przyznające
Partnerom prawa do podejmowania zobowiązań jakiegokolwiek rodzaju za drugiego
Partnera lub w jego imieniu, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, chyba że
co innego wynika z postanowień niniejszej umowy lub udzielonych pełnomocnictw.

2. Partnerzy zobowiązują się do niezawierania innych umów dotyczących realizacji Pro-
jektów poza umowami zawartymi w ramach Konsorcjum.

3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygo-
rem nieważności.

4. Wszystkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.
5. Umowa podlega prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą umową strony będą się starały roz-

strzygać polubownie.
7. W przypadku gdy strony nie osiągną porozumienia, powstały spór rozstrzygał będzie

sąd powszechny, właściwy dla Lidera Konsorcjum.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące

przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysło-
wej i kodeks cywilny.

9. Niniejsza umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym egzemplarzu dla każdego Partnera.
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