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Umowa nr 7/244080/2018 

  

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________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________z

arejestrowanym w __________________________________________________________________ 

pod nr KRS______________________, dla którego akta rejestrowe prowadzi Sąd________________ 

__________________________________________________________________________________

NIP:  ________________________________________ 

REGON: ________________________________________ 

reprezentowanym przez: 

- 

- 

zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”,   

 
Przedmiotu zamówienia realizowany jest w ramach projektu pod nazwą: „Opracowanie innowacyjnej 
bioaktywnej protezy zastawki serca”. Projekt realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce A, 
zgodnie z umową PBS3/A7/17/2015, finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 
Projekt realizowany w konsorcjum ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Instytutem Metalurgii  
i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie oraz FRK INTRA-CORDIS Sp. z o.o. w Zabrzu. 
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§ 1 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę badawczą polegającą na: 

a) przeprowadzeniu oceny makroskopowej serca świńskiego oraz bioprotezy zastawki serca 
pobranych w trakcie zabiegu eutanazji, 

b) przeprowadzeniu oceny mikroskopowej preparatów histologicznych. 
 Materiał badawczy, który udostępni Zamawiający stanowić będą: 

a) fragmenty tkanek stanowiących elementy bioprotezy zastawki płucnej przed i po implantacji,  
b) fragmenty wybranych narządów świni pobranych w trakcie zabiegu eutanazji. 

      Liczba osobników w eksperymencie - 5 szt. 
Szacunkowa liczba preparatów histologicznych - 300 szt. 

2. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odebrać od Zamawiającego materiał badawczy  
i dokonać niezwłocznie jego zwrotu po wykonaniu przedmiotu umowy. 

§ 2 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim 

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do należytego wykonania przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca nie ma prawa bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania części lub 

całości przedmiotu umowy innym osobom lub podmiotom. 
3. Wykonawca nie ma prawa bez pisemnej zgody Zamawiającego do przeniesienia na osoby trzecie 

jakichkolwiek uprawnień wynikających z niniejszej umowy. 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać przedmiot umowy określony w §1 w formie 
raportu z badań, w wersji elektronicznej, w terminie do 30.06.2018 r.  

2. Odbiór przedmiotu umowy będzie dokonany przy udziale przedstawicieli obu Stron  
i potwierdzony protokołem odbioru.  

3. Osobami upoważnionymi do kontaktu, ustaleń i odbioru w zakresie przedmiotu umowy są:  
a) ze Strony Zamawiającego – ……………………  
b) ze Strony Wykonawcy – …………………………  

§ 4 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, 

wynosi ……….. zł brutto (słownie: ………złotych). 
2. Rozliczenie usługi objętej niniejszą umową nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną przez 

Wykonawcę po wykonaniu i odbiorze przedmiotu umowy na podstawie zatwierdzonego przez 
Zamawiającego protokołu odbioru. Płatność nastąpi w formie przelewu na rachunek wskazany na 
fakturze. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. 

3. 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. 

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 

 
 

§ 5 



  

Strona 3 z 3                                                                                              Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 7/244080/2018 

 

1. Zamawiający sprawuje nadzór nad realizacją zleconej usługi i ma prawo kontrolowania postępu 
realizacji usługi.  

2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do udzielania informacji  o przebiegu 
realizacji usługi. 

§ 6 
1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 4, 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.  

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 umowy, 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 umowy. 

§ 8 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym 

mowa w §4 ust.1, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu usługi przekraczającej termin określonym w 
§ 3. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia, o którym 
mowa w §4 ust.1, w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy lub odstąpienia od umowy na 
skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

§ 9 
Wszelkie kwestie sporne wynikłe w toku realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie,  
a w przypadku braku takiego porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 10 
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.    
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                     WYKONAWCA 


