
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
      

 

Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 4/MEDPIG/2017 
 
 

UMOWA nr 4/MEDPIG/2017 
 
 
zawarta w dniu …………….. roku w Zabrzu 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: 
1. Jana Sarnę – Dyrektora Generalnego  
2. Elżbietę Woźniewską – Zastępcę Dyrektora Generalnego, Członka Zarządu 
zwaną dalej „Zamawiającym”,  
a 
__________________________________________________________________ 
z siedzibą __________________________________________________________ 
zarejestrowany ______________________________________________________ 
NIP _________________ 
REGON ______________ 
reprezentowanym przez: ______________________________________________ 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pod nazwą: „Opracowanie innowacyjnej technologii wykorzystania 
tkanek transgenicznych świń dla celów biomedycznych”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, I Konkurs Programu INNOMED. Projekt 
realizowany w konsorcjum: Lider Konsorcjum: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
Członkowie Konsorcjum: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Instytut Zootechniki - PIB, Kraków, 
Instytut Genetyki Człowieka - PAN, Poznań, Uniwersytet Medyczny, Poznań, Centrum Lecenia Oparzeń, Siemianowice Śląskie, 
Laboratorium Genetyki Molekularnej, Poznań  
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się do świadczenia usług transportowych 

transportu sanitarnego – specjalnego w zakresie transportu materiałów biologicznych (krwi, 
materiałów krwiopochodnych, materiału biologicznego do badań) przez całą dobę/7 dni/365 dni w 
roku przez pojazdy oznakowane Karetki Transportowe „T” z kierowcą. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania maksymalnie do 5 usług transportowych na rzecz 
Zamawiającego. 

§ 2 
1.  Przedmiot zamówienia zostanie przez Wykonawcę zrealizowany w okresie od _______________ do 

28.02.2017 r. na podstawie każdorazowych zleceń, w których Zamawiający określi datę i godzinę 
wyjazdu oraz przewidywaną liczby osób.  
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2. Usługa transportowa będzie zlecana Wykonawcy każdorazowo najpóźniej na 24 godziny przed 
wyjazdem, z podaniem daty i godziny wyjazdu, przewidywanej liczby osób. Przybycie Wykonawcy do 
planowanego miejsca wezwania powinno nastąpić w czasie wskazanym w zleceniu, nie dłuższym niż 
30 min. 

 
§ 3 

1. Usługa transportowa obejmuje: 
− przejazd na trasie: Zabrze (adres: ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze) – Żerniki k/Wrocławia 

(adres: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Żerniki Wielkie Sp. z o.o. Żerniki 
Wielkie 55-020 Żórawina) – Zabrze (adres: ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze), 

− postój ok. 9 h w miejscu docelowym (Żerniki) podczas każdego przejazdu. 
 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania swoich czynności z należytą starannością oraz zgodnie 

z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów regulujących zasady wykonywania czynności 
przewozowych w transporcie krajowym, w szczególności poprzez dobór odpowiedniej klasy pojazdu 
do przewożonych towarów. 

2. Wykonawca posiada wszelkie zezwolenia lub licencje na wykonanie transportu zgodnie z Umową 
oraz oświadcza, że wszelkie osoby biorące udział w wykonaniu zamówienia będą posiadały 
odpowiednie kwalifikacje. 

3. Wykonawca zapewnia, że dysponuje środkami transportu pozwalającymi na wykonanie niniejszej 
Umowy, w szczególności usługa transportowa będzie wykonywana przy pomocy pojazdu 
oznakowanego, klimatyzowanego, wyposażonego w co najmniej 7 miejsc siedzących (w tym miejsce 
dla kierowcy) oraz przystosowanego do przewozu materiału biologicznego (m.in. wyposażony w 
specjalne pojemniki transportowe, wyposażone w termometr oraz w wychłodzone wkłady 
chłodnicze).  

4. Wykonawca zapewnia, że przez cały okres świadczenia usługi transportowej pojazd przeznaczony do 
transportu będzie posiadał aktualne ubezpieczenie OC i NNW oraz aktualne dopuszczające do ruchu 
badania techniczne. 

 
§ 5 

Od momentu załadunku do momentu rozładunku przesyłki Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
utratę, ubytki lub uszkodzenie przewożonej przesyłki. 

§ 6 
1. Za należyte i zgodne z niniejszą umową wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa                         

w § 1,  Zamawiający zapłaci  Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ……………….. PLN brutto 
(słownie:…………… .złotych) za każdą pojedynczą usługę transportową. 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i nie przewiduje się 
zmian wynagrodzenia w trakcie trwania umowy. 
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3. Rozliczenie usługi objętej niniejszą umową nastąpi w oparciu o faktury wystawiane przez Wykonawcę 
po wykonaniu przedmiotu umowy. Płatność nastąpi w formie przelewu na rachunek wskazany na 
fakturze. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. 

4. Należność wynikająca z ust. 1 niniejszego paragrafu wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z 
tytułu wykonania usługi i Wykonawca nie może domagać się od Zamawiającego jakichkolwiek kwot 
przewyższających tę należność. 

 
§7 

1. Wykonawca może powierzyć usługę transportową innemu przewoźnikowi, tylko pod warunkiem 
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody od Zamawiającego.  

2. W przypadku powierzenia wykonania usługi innemu przewoźnikowi, Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za działania i zaniechania powierzonego przewoźnika jak za własne. 

 
§ 8 

Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli rozpoczęcie lub dokonanie przewozu dozna czasowej 
przeszkody wskutek okoliczności dotyczącej Wykonawcy. 
 

§ 9 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia o którym mowa w 
§ 6 ust.1 przemnożone przez liczbę planowanych usług tj. 5, w przypadku nie wykonania przedmiotu 
umowy lub odstąpienia od umowy na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca. 

 
§ 10 

Wszelkie kwestie sporne wynikłe w toku realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku 
braku takiego porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 11 
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 
2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. 1995 r. Nr 119 
poz. 575). 

 
 
___________________         ______________________ 
     ZAMAWIAJĄCY               WYKONAWCA 
 
 


