UMOWA O DZIEŁO
zawarta w dniu ________________ 2019 r. w Katowicach pomiędzy:
American Heart of Poland S. A. z siedzibą w Ustroniu przy ul. Sanatoryjnej 1, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Bielsku – Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000398373, NIP: 548-22-77-894, Regon: 072347621, kapitał zakładowy: 28.005.750 złotych
opłacony w całości,
reprezentowaną przez:
Pawła Buszmana – Prezesa Zarządu,
Marka Króla - Wiceprezesa Zarządu
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
Panem ………………….
zamieszkałym w ………………., przy ul. …………………………..
legitymującą się dowodem osobistym o nr …………………………..
zwaną dalej „Przyjmującym Zamówienie”
Zamawiający i Przyjmujący Zamówienie w dalszej części niniejszej umowy („Umowy”) będą
zwani łącznie „Stronami”, każdy zaś z osobna „Stroną”.
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§1
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania oceny obrazów uzyskanych od 200 pacjentów
w trakcie badań tętnic wieńcowych metodami ultrasonografii węwnątrznaczyniowej (IVUS)
oraz spektroskopii bliskiej podczerwienie (NIRS), a Zamawiający zobowiązuje się do
zapłaty umówionego wynagrodzenia.
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia własnymi siłami, na podstawie przekazanych
mu przez Zamawiającego wyników badań, a sporządzone oceny przekaże Zamawiającemu
w Centrum Badawczo Rozwojowym, ul. Czajek 41 Katowice, na płycie CD/DVD w formacie
word/exel. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo –
odbiorczego.
Z chwilą wydania Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność nośnika oraz
wszelkie autorskie prawa majątkowe do wyników badań.
W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Wykonawca przenosi
na Zamawiającego
własność
nośnika
oraz
autorskie
prawa
majątkowe
do nieograniczonego czasowo i terytorialnie korzystania i rozporządzania przedmiotem
umowy w dowolny sposób, na polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia Umowy,
wymienionych poniżej:
1.1 utrwalanie na dowolnych nośnikach dowolną techniką, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego i cyfrową;
1.2 wprowadzanie oraz zapisywanie do pamięci komputera;
1.3 wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczególności do Internetu, w celu
udostępnienia w takich sieciach, w sposób umożliwiający komukolwiek dostęp do
nich w dowolnym miejscu i czasie, jednak bez możliwości kopiowania jej z takich
sieci informatycznych;
1.4 zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego, cyfrową i w formie przestrzennej;
1.5 rozpowszechnianie na wszelkie sposoby, w tym publiczne wystawianie i
udostępnianie;
1.6 wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie;
1.7 publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
1.8 obrót przedmiotami na których utrwalono dokumentację, w tym poprzez ich
wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem lub dzierżawę;
1.9 zmiany i modyfikacje dokumentacji.

§2
1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości
………………. (słownie: ………….) zł netto.
2. Jeżeli po zawarciu Umowy okaże się, że ocenie podlegała mniejsza liczba obrazów,
niż wskazana w § 1 ust. 1, wynagrodzenie ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu.
3. Za dzień płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Rachunek zostanie wystawiony nie później niż 31 grudnia 2019r.
§3
1. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej Zamawiający zapłaci Przyjmującemu Zamówienie
w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego rachunku. Składając
rachunek z wykonania Umowy – Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do złożenia
oświadczenia o pobieraniu lub też o nie pobieraniu wynagrodzenia objętego przepisami
o powszechnym ubezpieczeniu społecznym i jego wysokości.
2. Załącznikiem do rachunku będzie kopia protokołu, o którym mowa w §1 ust. 4.
§4
Strony ustalają możliwość rozwiązania Umowy przez Zamawiającego w trybie
natychmiastowym w przypadku nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez
Przyjmującego Zamówienie.
§5
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający
uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
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2.

§6
Przyjmujący Zamówienie wykona przedmiot umowy samodzielnie, bez bezpośredniego
nadzoru i kierownictwa ze strony Zamawiającego. Przyjmujący Zamówienie jest jednak
zobowiązany stosować się do wskazówek Zamawiającego co do sposobu wykonania
przedmiotu umowy, o ile to będzie konieczne z uwagi na organizację lub potrzeby
Zamawiającego. Przyjmujący Zamówienie może powierzyć realizację przedmiotu umowy
osobom trzecim wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego udzielonej na
piśmie pod rygorem nieważności. Z tytułu zastępczego wykonania przedmiotu umowy,
Wykonawcy nie należy się żadne dodatkowe wynagrodzenie. Za czynności osoby trzeciej
wykonującej postanowienia Umowy – Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za swoje
własne.
Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje
umożliwiające realizację przedmiotu umowy.
§ 7.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§8
1. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych na tle Umowy, będzie
sąd rzeczowo właściwy dla obszaru właściwości Sądu Rejonowego Katowice – Wschód
w Katowicach.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.
Wykonawca:

Zamawiający:

