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UMOWA nr 5/ENIAC/2017 (projekt) 

Zawarta w dniu ……………… w Zabrzu (Polska) pomiędzy: 

  

Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi 

z siedzibą w Zabrzu 41 – 800, ul. Wolności 345a,  

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000069136,  

dla którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach,  

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  

NIP:   648-10-29-255,  

REGON:  271555096,  

reprezentowaną przez:  

-  

-  

zwaną dalej  „Zamawiającym” lub „Stroną”, 

a  

_______________________________________________________________________________

z siedzibą w_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

zarejestrowanym w  ______________________________________________________________ 

pod nr KRS______________________, dla którego akta rejestrowe prowadzi 

Sąd____________________________________________________________________________

___NIP: ________________________________________ 

REGON:________________________________________ 

reprezentowanym przez: 

- 

- 

 

zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”. 

 

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pod nazwą: „Intelligent Catheters in Advanced Systems for 
Interventions”.  
Projekt realizowany w ramach wspólnego przedsięwzięcia ENIAC, zgodnie z umową ENIAC-2013-1/1/2014, finansowany jest ze 
środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt realizowany w konsorcjum międzynarodowym, którego liderem jest 
Philips Electronics Nederland B.V.  
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W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym 

nr 5/ENIAC/2017, zawarto umowę o następującej treści:  

§ 1 

W oparciu o Ofertę przedstawioną przez Wykonawcę – stanowiącą integralną część niniejszej umowy, 

Zamawiający zleca a  Wykonawcy przyjmuje do wykonania usługę polegająca na wykonaniu zespołu 

narzędzi wraz z dokumentacją techniczną, dostosowanych do dostarczonych przez Zamawiającego 

podzespołów elektronicznych.  

 
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z należytą starannością zgodnie z: 

a) warunkami określonymi w niniejszej Umowie, Zapytaniu ofertowym oraz złożonej Ofercie, 

b) warunkami wynikającymi z właściwych przepisów prawa. 

§ 2 

1. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy wykonany przedmiot zamówienia do siedziby 

Zamawiającego w terminie do ………………………od dnia zawarcia umowy.  

2. Na trzy dni wcześniej, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o planowanym terminie dostarczenia 

wykonanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający może odmówić przyjęcia przedmiotu zamówienia 

dostarczonego w dni  ustawowo wolne od pracy oraz w dni powszednie poza godzinami 09.00 - 15.00. 

3. W dniu dostarczenia wykonanego przedmiotu zamówienia, w obecności przedstawicieli Stron, nastąpi 

jego sprawdzenie pod względem kompletności i zgodności z Ofertą. 

4. Protokół odbioru zostanie podpisany przez Strony po uprzednim spełnieniu zobowiązań Wykonawcy 

określonych w ust. 1 – 3. 

5. W przypadku ujawnienia przy dokonywaniu czynności, o których mowa w ust.3 jakichkolwiek 

nieprawidłowości, odbiór wykonanego przedmiotu umowy nastąpi dopiero po ich usunięciu przez 

Wykonawcę. Wykonawca usunie nieprawidłowości w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

nie dłuższym niż 7 dni.  

6. Protokół odbioru podpisany przez Strony stanowi podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury, 

którą obciąży Zamawiającego. 

§ 3 

1. Za wykonany przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę brutto w wysokości 

…………… PLN (słownie:…………………..). 

2. Cena określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Wykonawca w celu należytego 

spełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w tym koszt dostarczenia 

wykonanego przedmiotu zamówienia. 
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3. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie wskazanym na 

fakturze, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 30 dni od daty podpisania przez Strony 

Protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 6.  

4. Za datę dokonania płatności rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą 

przelewu. 

5. Strony ustalają, że wierzytelności wynikające z Umowy nie mogą być przedmiotem cesji  

i zobowiązują się do nieprzenoszenia ich na rzecz jakichkolwiek podmiotów trzecich, bez pisemnego 

porozumienia Stron. 

§ 4 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w spełnieniu świadczenia, dla którego Strony ustaliły termin 

realizacji – w wysokości 0,2% ceny brutto, 

b) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15% ceny 

brutto. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może żądać odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

§ 5 

1. Przyczynami rozwiązania Umowy leżącymi po stronie Wykonawcy są w szczególności: 

a) stwierdzenie przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy lub jego części, 

b) zwłoka w realizacji zamówienia przekraczająca 10 (dziesięć) dni kalendarzowych. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o tych  okolicznościach. 

Wykonawca ma prawo żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

Umowy. 

§ 6 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 3, z dniem zatwierdzenia przez Zamawiającego Protokołu 

Odbioru wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego na zasadach 

wyłączności, majątkowe prawo autorskie i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i 

rozporządzenia przedmiotem umowy na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia 

umowy. Wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich na Zamawiającego przechodzi wyłączne 

prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych.  
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2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że realizacja przedmiotu umowy nie narusza majątkowych praw 

autorskich osób trzecich. 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy informacji i danych: technicznych, 

technologicznych i wszelkich innych dotyczących przedmiotu zamówienia, które Wykonawca uzyskał w 

trakcie lub w związku z realizacją przedmiotu umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia 

lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego. Zasadą 

poufności nie jest objęty fakt zawarcia umowy. 

2. Ujawnienie przez Wykonawcę jakiejkolwiek informacji poufnej, wymagać będzie każdorazowo 

pisemnej zgody Zamawiającego, chyba, że są to informacje publicznie dostępne, a ich ujawnienie nie 

nastąpiło w wyniku naruszenia postanowień niniejszej umowy. 

3. Warunki dotyczące zachowania poufności przewidziane w niniejszym paragrafie obowiązują 

Wykonawcę niezależnie od terminu wykonania przedmiotu zamówienia. 

§ 8 

Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, do przeniesienia na 

osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających z niniejszej Umowy. 

§ 9 

1. Zmiana treści niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie na wniosek Wykonawcy  

w zakresie terminu realizacji zamówienia, tylko w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od 

Wykonawcy, których nie był w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 11 

Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 12 

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

 

_______________________      ______________________ 

Pieczątka i podpis       Pieczątka i podpis 

Zamawiającego        Wykonawcy 


